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ΕΝΣΤΑΣΗ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Της Μονοπρόσωπης  ΙΚΕ με την επωνυμία CLOUDPRINT DIGITAL AND 

PRODUCTS, που έχει έδρα στην Νέο Ηράκλειο, Αττικής οδός Μαραθώνος 

, αρ 7, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με Α.Φ.Μ: 800649097.   

 

ΚΑΤΑ 

 

Της υπ αριθμόν 31046/16-07-2021 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

για την υπηρεσία «Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού» 

του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, ως προς τον όρο 2.2.5.  

=========================================================   

Ο Δήμος Σας (εφ εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκήρυξε τον με αριθμό 

διακήρυξης 31046/16-07-2021 διαγωνισμό για την υπηρεσία «Αιγάλεω 

όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού». Στον ανωτέρω διαγωνισμό 

προτίθεμαι να συμμετάσχω υποβάλλοντας τα προβλεπόμενα από τον 

Ν.4412/2016 και την Διακήρυξη δικαιολογητικά και προσφορές μου. 

 

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.5 της διακήρυξης (πρώτη και δεύτερη 

παράγραφοι) ορίζεται ότι: « Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τους αναγκαίους 

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και την εμπειρία για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

Ειδικότερα απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν 

ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, στο ίδιο αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις (βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής) από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί 

και αντίστοιχες εκδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020 

και έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). 
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Ως ελάχιστο κριτήριο ποιοτικής επάρκειας επί ποινή αποκλεισμού 

τίθεται το ακόλουθο: Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει πέντε (5) 

συμβάσεις ανάλογου περιεχομένου, ήτοι καταγραφή τοπικής και 

αυτοδιοικητικής ιστορίας, αποδεικνυόμενων από αντίτυπα των 

πέντε έργων. Το δε συνολικό ύψος των συμβάσεων αυτών θα 

πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 160.000,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Ο συγκεκριμένος όρος της προκήρυξης είναι μη νόμιμος ως υπέρμετρα 

περιοριστικός και άγει εν τοις πράγμασι στον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, θέτοντας τεχνική προδιαγραφή και απαιτούμενο η 

οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο να επιτευχθεί. Ειδικότερα: 

 

ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

Με το να θέτει η Διακήρυξη στα έτη των αιτούμενων συμβάσεων ανάλογων 

έργων και το έτος 2020, ουσιαστικά εξοστρακίζει τόσο το όποιο δικαίωμα 

συμμετοχής μου, όσο  και οπουδήποτε άλλου οικονομικού φορέα στον 

διαγωνισμό διότι, λόγω του COVID -19: 

 

-Επλήγησαν σχετικά με την επιχειρηματική των δραστηριότητα πληθώρα 

επιχειρήσεων, οιασδήποτε νομικής μορφής και αδιακρίτως του 

επιχειρηματικού των αντικειμένου. Είναι αξιοσημείωτο ότι επίσημα η 

επελθούσα οικονομική ύφεση για το έτος 2020, ανήλθε στο οκτώ τοις 

εκατό (8%), ως τούτο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (βλ. 

ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομίας). 

 

-Περαιτέρω κατά το ίδιο έτος (2020) με Κρατική απόφαση οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι  τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, με συνακόλουθο αποτέλεσμα 

να μην λειτουργεί κανονικά και η δική μου εταιρεία. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μην μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά  το τμήμα 

παρακολούθησης και υποβολής των Διαγωνισμών καθώς  και το τμήμα 

προετοιμασίας και δημιουργίας υποβολής φακέλων (προσφορών) για την 
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συμμετοχή  της εταιρείας μου σε Διαγωνισμούς (βλ. συνυποβαλλόμενη 

κατάσταση προσωπικού και καταστάσεις αναστολών του προσωπικού) και 

επήλθε αδυναμία επικοινωνίας με σημαντικούς εξωτερικούς συνεργάτες 

(λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας). Συνεπώς ουδεμία επιχείρηση (και 

η δική μου) δραστηριοποιήθηκε με συνθήκες και προϋποθέσεις 

κανονικότητας όπως αυτό είχε συμβεί για όλα τα προ του 2020 έτη (2019-

2018-2017).  

 

- Δεδομένης της προαναφερθείσης ύφεσης και της ουσιαστικά μη 

λειτουργίας της επιχειρήσεων το Κράτος, αναγνωρίζοντας όλα τα 

προαναφερθέντα προέβη στη  λήψη έκτακτων μέτρων για το 2020, 

προβαίνοντας σε πληθώρα απαλλαγών από την  εκπλήρωση οικονομικών 

υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων με 

επιχορηγήσεις (επιστρεπτέες προκαταβολές).  

 

Συνακόλουθα για το έτος 2020 συνέτρεχαν συνθήκες «ανωτέρας βίας» μη 

δυνάμενο να θεωρηθεί ως έτος φυσιολογικής επιχειρηματικής ζωής και 

δραστηριότητας, δηλαδή συνέτρεχαν συνθήκες αποτρεπτικές κατ 

αντικειμενική κρίση για την άσκηση οποιαδήποτε οικονομικής και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ακόμη και στην εκδοχή που κάποια 

επιχείρηση επιθυμούσε να λειτουργεί. Κατ επέκταση και η εταιρεία μου 

είχε πολύ μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα για το έτος 2020 σε 

σχέση με τα προηγούμενα  έτη.      

      

Απόδειξη ότι και από την πλευρά των Αναθετουσών Αρχών (Δήμοι, 

Δημόσιοι Οργανισμοί, ΝΠΔΔ), είναι, ότι τα υγειονομικά μέτρα για το 2020 

είχαν επίπτωση και στις Προκηρύξεις  Διαγωνισμών με αντίστοιχο 

αντικείμενο όπως ο Διαγωνισμός του Δήμου Σας διότι αν και για τα 

προηγούμενα από αυτό έτη ο αριθμός ήταν σημαντικός, ειδικά για το έτος 

2020 ήταν ελάχιστος.  

Εν όψει όλων των ανωτέρω ο όρος της Διακήρυξης και για αντίστοιχα έργα 

το έτος 2020 είναι παντελώς μη νόμιμος και κατάφωρα υπέρμετρα 
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περιοριστικός, ως αντίθετος προς την αρχή της αναλογικότητας και της 

προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού κατά ευθεία παράβαση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016  που προβλέπει : 1. Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 

ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεση τους από το 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον 

τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι 

περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν 

σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση 

ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων» 

Ο συγκεκριμένος όρος 2.2.5 της Διακήρυξης για το έτος 2020 συνιστά 

κακή ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας άλλως και όλως επικουρικά 

λανθασμένη επιλογή της αναθέτουσας Αρχής και μετά βεβαιότητας 

λειτουργεί δυνητικά σοβαρό εμπόδιο στην λειτουργία του ανταγωνισμού. 

Δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή είχε υποχρέωση κατά τον σχεδιασμό του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού και κατά την σύνταξη της Διακήρυξης να μη 

θέσει απαιτήσεις για το έτος 2020 όπως έπραξε και τούτο διότι αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να επέλθει  τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί  με σκοπό την αδικαιολόγητα 

ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Εδώ θα 

πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η ακριβής ικανοποίηση του όρου της 

διακήρυξης από πιθανό υποψήφιο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει 

αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς τα ουσιαστικά 2 μόνο  χρόνια (2018, 
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2019) πέντε συμβάσεις έκδοσης λευκωμάτων μονογραφιών ήτοι 

καταγραφή τοπικής και αυτοδιοικητικής ιστορίας, αξίας περίπου 40.000 

ευρώ συνολικής αξίας η κάθε μία !!  

Πόσες αναθέτουσες αρχές έχουν προκήρυξη ανάλογες διακηρύξεις με 

σχετικό αντικείμενο έκδοσης λευκώματος τέτοιου ύψους  και στην 

συνέχεια πόσες εταιρείες στην Ελλάδα μπορεί να το έχουν επιτύχει στο 

μικρό διάστημα αυτό? 

 

Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε συνεκτιμώντας τις συνθήκες 

λόγω του COVID 19, ειδικά για το 2020, να προνοήσει και να μην 

συμπεριλάβει το έτος αυτό ως ένα από τα έτη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων οικονομικών φορέων και 

τούτο προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του 

διαγωνισμού. Παρόλα αυτά ενεργώντας  μη νόμιμα και σε κάθε περίπτωση 

μακράν της αντικειμενικής πραγματικότητας και του γενικότερου 

ιδιωτικού και Δημοσίου γίγνεσθαι, παντελώς αυθαίρετα και ανεξήγητα για 

τον λόγο που το επέβαλλε, έθεσε ως όρο και για το έτος 2020.  Άλλωστε 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 53 παρ. 1 και 54 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 

«ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καθιστούν δυνατή την ισότιμη 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στις οικείες διαδικασίες και δεν πρέπει να 

έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μη δικαιολογούμενων εμποδίων στο 

άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»  

 

Συνεπώς ο  προσδιορισμός, των τεχνικών προδιαγραφών από την 

αναθέτουσα αρχή κατά την προπαρασκευή της διαδικασίας ανάθεσης, 

είχε κρίσιμη σημασία και θα πρέπει να είχε γίνει κατά τρόπο που 

διασφαλίζει ταυτόχρονα την επίτευξη των ζητούμενων αποτελεσμάτων και 

την προώθηση του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ των 

οικονομικών φορέων.  

 

Συνακόλουθα, οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης θα έπρεπε για 

τον επίμαχο όρο 2.2.5 να ήταν εναρμονισμένες  με τις ευρύτατα γνωστές 

σε όλους και παγκοσμίως επικρατούσες συνθήκες στην αγορά και 
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οικονομία και να διακρίνονται από την αναγκαία ευελιξία, έτσι ώστε να 

επιτρέπουν άλλες συμβατές κοινωνικά και οικονομικά δυνητικά 

επιτεύξιμες προδιαγραφές πουν να καλύπτουν τις  ευρύτερες απαιτήσεις 

της σύμβασης (βλ. υπ' αριθ. 2/2016, σκ. 117 της Ειδικής Έκθεσης 

Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ).  

 

Η υπ αριθμόν 131/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών την σκέψη 14 έκρινε: 14. Επειδή, στο σημ. 74 του Προοιμίου 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζεται ότι: «Οι τεχνικές προδιαγραφές που 

καθορίζονται από τους αγοραστές του Δημοσίου πρέπει να επιτρέπουν το 

άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στον ανταγωνισμό καθώς και την 

επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι 

δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 

προτύπων για τεχνικές λύσεις και των τεχνικών προδιαγραφών στην 

αγορά...Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να 

καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός 

περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που να ευνοούν 

έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αντικατοπτρίζοντας βασικά 

χαρακτηριστικά των αγαθών, υπηρεσιών ή Έργων που παρέχονται 

συνήθως από τον οικονομικό φορέα αυτό.  

Συνεπώς ο περιορισμός που έθεσε η Αναθέτουσα Αρχή για το έτος 

2020, δεν  δικαιολογείται από τη φύση, την ποσότητα, το μέγεθος, 

τη σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και τις εξειδικευμένες 

απαιτήσεις τής Διακήρυξης και αυτή υπερβαίνει τα όρια του 

μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

στόχου (βλ. ΕλΣυν 2590/2016), εν όψει του γεγονότος ότι η υπηρεσία 

της Διακήρυξης αφορά ουσιαστικά την δημιουργία ενός 

λευκώματος.   

Ως εκ τούτου, τα κριτήρια και τα μέσα απόδειξης της ελάχιστης 

απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων που έθεσε η 

Αναθέτουσα Αρχή για το έτος 2020,  σε κάθε περίπτωση, δεν σχετίζονται 

με την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης και άγουν σε 

υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης στον διαγωνισμό, ώστε 
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να διασφαλίζεται η ανάπτυξη ανταγωνισμού και η επιλογή της βέλτιστης 

προσφοράς (ΕλΣυν Τμ. Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης 3372/2011, 

3065/2014, VI Τμ. 2484/2012, 558/2014, 3392/2015, 1759, 

3329/2015).  Επιπροσθέτως επ αυτού η υπ αριθμόν 131/2021 απόφαση 

της ΑΕΠΠ σκέψη 22 έκρινε :  Επειδή, συνεπώς η αναθέτουσα αρχή έχει την 

ευχέρεια να καθορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το 

ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, του διαγωνισμού με δύο βασικούς 

περιορισμούς: (α) να μην περιορίζεται ο ελεύθερος και ανόθευτος 

ανταγωνισμός και η ευρεία συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω 

της επιβολής προδιαγραφών που συρρικνώνουν την ελεύθερη αγορά 

Επιπρόσθετα, κάθε αναθέτουσα αρχή στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της αναλογικότητα υπó την έννοια óτι τυχóν 

περιοριστικά μέτρα που τίθενται με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να 

θεωρηθούν óτι συμβιβάζονται με τον ενωσιακó δίκαιο μóνον εάν μπορεί να 

αποδειχθεί óτι: (α) έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση θεμιτού σκοπού 

δημóσιας τάξης που έχει τεθεί προς το γενικό συμφέρον, (β) 

εφαρμóζονται κατά τρόπου που δεν δημιουργεί διακρίσεις, (γ) είναι 

κατάλληλα για την επίτευξη αυτού του επιδιωκóμενου σκοπού και 

(δ) δεν είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την 

επίτευξη του σκοπού (βλ.ΔΕΚ απóφαση της 3η Φεβρουαρίου 1993 

Vereniging Veronica Omroep Organisatie κατά Commissariaat voor de 

Media, C-148/91, σκ. 9, Dieter Kraus κατά Land Baden-Wurttemberg, C-

19/92, σκ. 32). Με άλλα λόγια η αναθέτουσα αρχή είναι εκείνη που 

καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 

υποψηφίων οικονομικών φορέων, το οποίο, όμως και πρέπει να συνδέεται 

και να τελεί σε αναλογία προς το αντικείμενο της σύμβασης και να 

δικαιολογείται από τη φύση και το σκοπό του συγκεκριμένου έργου, ήτοι 

δύναται η αναθέτουσα αρχή να ζητά ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση σύμβασης, τις δυνατότητες 

της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία απευθύνεται και την 

ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. 
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Κατ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω μη νομίμως η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε 

και το έτος 2020 ως κριτήριο σύναψης σύμβασης ανάλογου υπηρεσίας με 

την υπηρεσία της επίμαχης Διακήρυξης .  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΥΨΟΥΣ 160.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε ως όριο συμμετοχής κάθε οικονομικού φορέα 

δίνοντας του την δυνατότητα προσκόμισης και επίκλησης με  5 μόνο 

ανάλογων συμβάσεων και αντίστοιχων εκδοτικών έργων μονογραφιών και 

όχι και την δυνατότητα  επίκλησης και περισσότερων αντίστοιχων έργων, 

προκειμένου να καλύψει αθροιστικά κάθε υποψήφιος οικονομικός 

φορέας το συνολικό ποσό των 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 198.400 

ευρώ . Σύμφωνα όμως με την πιο πρόσφατη νομολογία της ΑΕΠΠ, το 

ανώτατο όριο που όφειλε να θέσει η αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να ήταν 

το πολύ το διπλάσιο αυτό των 148.800,00 € συνολικά, μιας και ο 

προϋπολογισμός της διακήρυξης είναι 74.400 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ : 

σκέψη 17: Ομοίως, στην αιτιολογική σκέψη 83 της ως άνω Οδηγίας, 

προβλέπεται ότι: «Οι υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την 

οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα συχνά αποτελούν 

αδικαιολόγητο εμπόδιο στη συμμετοχή ΜΜΕ σε δημόσιες προμήθειες. 

Ενδεχόμενες τέτοιες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι συναφείς και ανάλογες 

με το αντικείμενο της σύμβασης. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν από τους 

οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών ο 

οποίος θα είναι δυσανάλογος προς το αντικείμενο της σύμβασης· η 

σχετική απαίτηση δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει κατ’ 

ανώτατο όριο το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Ωστόσο, σε δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, θα πρέπει να μπορούν να 

εφαρμόζονται υψηλότερες απαιτήσεις. Οι εν λόγω περιστάσεις μπορεί να 

σχετίζονται με τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται η εκτέλεση της 

σύμβασης ή με το γεγονός ότι η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της είναι κρίσιμης 

σημασίας, παραδείγματος χάρη γιατί αποτελεί απαραίτητη προκαταρκτική 

προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβάσεων […]».  
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Ουδεμία όμως από τις ανωτέρω απαιτούμενες δικαιολογημένες 

περιστάσεις συντρέχουν εν προκειμένω, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα 

λεύκωμα μονογραφία πόλεως . Παρόλα αυτά όμως η Αναθέτουσα Αρχή, 

θέσπισε κατά το δοκούν υπέρμετρα τεχνικά χαρακτηριστικά με αδύνατες 

απαιτήσεις ως επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς ότι το αναγκαίο αυτών να 

συνάγεται ή να ερμηνεύεται η να προκύπτει και από την οπτική της 

χρηστικότητας και καταλληλότητας.  

 

ΕΠΕΙΔΗ η θέσπιση, με την επίμαχη Διακήρυξη, των προαναφερθέντων 

προδιαγραφών (ύπαρξης αντίστοιχων έργων εντός της τελευταίας τριετίας 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και το έτος καραντίνας 2020 καθώς και της 

προσκόμισης μόνο 5  αντίστοιχων έργων ποσού  ύψους 160.000,00 € 

πλέον ΦΠΑ  στο διάστημα αυτό), παραβιάζει τους κανόνες του 

ανταγωνισμού, εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται μεγάλη αδυναμία 

συμμετοχής  υποψηφίων στο διαγωνισμό σας  και καθιστά ουσιωδώς 

δυσχερή τη συμμετοχή σε αυτόν των υποψήφιων αναδόχων και θα έπρεπε 

να επεκταθεί το διάστημα απαίτησης των προηγούμενων καλώς 

εκτελεσμένων έργων τουλάχιστον στην τελευταία  πενταετία.  

  

ΕΠΕΙΔΗ με έννομο συμφέρον ασκώ την υπό κρίση ένταση επί της 

διακήρυξης ως ενδιαφερόμενη να συμμετάσχει στον επίδικο διαγωνισμό 

καθώς είμαι εταιρεία που συμμετέχω σε πληθώρα δημόσιων διαγωνισμών,  

δραστηριοποιούμενη  ενεργά στον τομέα αυτό.  

 

ΕΠΕΙΔΗ κατόπιν όλων των προαναφερθέντων, νόμιμη συντρέχει 

περίπτωση όπως με απόφαση της Επιτροπής Σας, να ακυρωθεί η υπ’  

αριθμόν 31046/16-07-2021 Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού» του 

Δήμου Αιγάλεω Αττικής και να τροποποιηθεί ως προς τον όρο 

2.2.5. 
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ΕΠΕΙΔΗ γενομένης δεκτής της παρούσης ένστασης μου και ακυρουμένης 

της προσβαλλομένης απόφασης ως προς τον όρο 2.2.5 πρέπει να οριστούν 

ως κρίσιμα έτη αυτά του 2017,2018,2019,2020 και ως ανώτατο ποσόν 

το ποσόν αυτό των 120.000,00 € (προ ΦΠΑ) και να ορισθεί οι 

απαιτούμενες προηγούμενες αντίστοιχες καλώς εκτελεσμένες 

συμβάσεις έκδοσης ανάλογων λευκωμάτων να είναι τουλάχιστον 5 

τον αριθμό .  

 

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση μη αποδοχής των επικαλουμένων λόγων της 

παρούσης ένστασης μου, υφίσταται δικονομική υποχρέωση της 

Επιτροπής Σας, να αιτιολογήστε πλήρως και αναλυτικά με αναφορά της 

σχετικής διάταξης του Νόμου ή της Διακήρυξης που επιβάλλει την 

απόρριψη των (των λόγων). 

 

ΕΠΕΙΔΗ το αμέσως προηγουμένως υποβαλλόμενο αίτημά μου πέρα από 

το ότι είναι αυτεπάγγελτη υποχρέωση Σας, η ικανοποίηση του αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι λόγω της αναμφισβήτητης και της 

βαρύτητας των παραβιάσεων των όρων της Διακήρυξης, μετά βεβαιότητας 

θα προσφύγω ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου καταθέτοντας την 

προβλεπόμενη αίτησης ακύρωσης.   

 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ένσταση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

 

      ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

 

Να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η ένσταση μου αυτή.  

 

Να ακυρωθεί για τους στην παρούσα ένσταση μου αναφερόμενους λόγους 

η υπ’ αριθμόν 31046/16-07-2021 Διακήρυξη του Διαγωνισμού για 
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την υπηρεσία «Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού» του 

Δήμου Αιγάλεω Αττικής, ως προς τον όρο 2.2.5, και να οριστούν ως 

κρίσιμα ανάλογης εμπειρίας  έτη αυτά του 2017,2018,2019 και 2020 στα 

οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να  διαθέτει 

τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις ανάλογου περιεχομένου, ήτοι 

καταγραφή τοπικής και αυτοδιοικητικής ιστορίας, αποδεικνυόμενων από 

αντίτυπα των πέντε έργων με απαιτούμενο ανώτατο ποσόν αυτών  

συνολικής αξίας τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό της διακήρυξης ήτοι αυτό 

των 120.000,00 € (προ ΦΠΑ).  

 

Να μου επιστραφεί το εκ μέρους μου κατατεθέν παράβολο. 

     

Ηράκλειο Αττικής 29-07-2021 

 

 

Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗ 
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