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Αρ. Πρωτ. 1230-2019-07-376 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 789 (α/α: 62969) 

Την 02/08/2018 ο Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού της Δ/νσης Συμβάσεων 
προχώρησε στη δημοσίευση της διακήρυξης του ως άνω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (Νο 789) 
που αφορά στην επιλογή Αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Αεροπορικών και Θαλασσίων Μεταφορών 
Υλικών της ΕΑΒ ΑΕ (συμπεριλαμβανομένων υλικών FMS) από την Ελλάδα προς ΗΠΑ / Καναδά και 
αντίστροφα», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού € 900.000,00 πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., στην εφημερίδα της ΕΕ, στην πλατφόρμα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό ΑΔΑΜ 18PROC003522517, στην πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κωδικό 62969, στο ιστότοπο Διαύγεια με 
ΑΔΑ ΩΡ57469Η1Γ-529 και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, μετά από παρατάσεις, την 21/01/2019. 
 

1. Την 24/08/2018 κοινοποιήθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(εφεξής ΑΕΠΠ), προδικαστική προσφυγή της εταιρείας Χαρλάς ΑΕ, στρεφόμενη κατά όρων 
της εν θέματι διακήρυξης.  

 
2. Την 12/09/2018 η ΕΑΒ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, εξέθεσε εγγράφως τις θέσεις – απόψεις της, 

αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας Χαρλάς ΑΕ και ζητώντας την 
απόρριψη της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής.    

 
3. Την 24/10/2018 κοινοποιήθηκε στην ΕΑΒ ΑΕ η υπ’ αριθμόν 884/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ σύμφωνα 

με την οποία η ΑΕΠΠ δέχθηκε εν μέρει την υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή, ακύρωσε όρους 
της εν θέματι διακήρυξης και κάλεσε την ΕΑΒ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα της απόφασης, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει τους επίμαχους όρους της εν 
θέματι διακήρυξης και συγκεκριμένα να αντικαταστήσει τους όρους 2.2.9.2 περ. Β.4, 2.4.3.3 περ. γ, 
2.4.3.2 περ. γ, να τροποποιήσει τον όρο 2.2.9.2.Α τρίτη παράγραφος, να απαλείψει τον όρο Γ.19 του 
παραρτήματος Ι της εν θέματι διακήρυξης και να διορθώσει τον πίνακα θαλασσίων μεταφορών του 
παραρτήματος IV της εν θέματι διακήρυξης.  

 
4. Η ΕΑΒ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, συμμορφώθηκε με ανωτέρω διαλαμβανόμενα της απόφασης της 

ΑΕΠΠ.    
 

5. Την 14/11/2018 κοινοποιήθηκε ενώπιον της ΑΕΠΠ, 2η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας 
Χαρλάς ΑΕ, στρεφόμενη κατά όρων της εν θέματι διακήρυξης.  

 
6. Την 27/11/2018 η ΕΑΒ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, εξέθεσε εγγράφως τις θέσεις – απόψεις της, 

αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας Χαρλάς ΑΕ και ζητώντας την 
απόρριψη της υπό κρίση 2ης προδικαστικής προσφυγής.   

 
7. Την 09/01/2019 κοινοποιήθηκε στην ΕΑΒ ΑΕ η υπ’ αριθμόν 30/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα 

με την οποία η ΑΕΠΠ απέρριψε την υποβληθείσα 2η προδικαστική προσφυγή.   
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8. Την 13/02/2019 η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού θέματος, 

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση καθώς και στην αποσφράγιση των φυσικών φακέλων των 
δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς, των δύο (2) υποβληθεισών προσφορών και συγκεκριμένα 
των εταιρειών Χαρλάς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ και Ορφέας Βεινόγλου Διεθνής Μεταφορική ΑΕ.    

 
9. Την 22/03/2019 υπεβλήθη το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 5500-2019-03-1409 πρακτικό αξιολόγησης των 

φακέλων των δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή αξιολόγησης 
εισηγήθηκε την απόρριψη των προσφορών και των δύο (2) ως άνω συμμετεχουσών εταιρειών 
Χαρλάς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ και Ορφέας Βεινόγλου Διεθνής μεταφορική ΑΕ, για τους εκτεθέντες 
εις αυτό το πρακτικό λόγους και συγκεκριμένα:  
 

α) Αναφορικά με τα υποβληθέντα από την συμμετέχουσα εταιρία Ορφέας Βεινόγλου Διεθνής Μεταφορική 
ΑΕ, έγγραφα: 

1. Η ως άνω προσφέρουσα δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και ειδικότερα 
στο μέρος IV. Α (σελ. 22) αυτού, πως την άδεια εξαγωγής NVOCC (Non – Vessel Operating Common 
Carrier), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης, κατέχει μόνο ο δηλωθείς από αυτήν 
αντιπρόσωπος (ανταποκριτής) CEVA LOGISTICS και όχι και η ίδια η συμμετέχουσα εταιρία, όπως 
ρητώς προβλέπει η διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.9.2.Β.2.δ.(i). 
 
2. Επιπλέον, στο ως άνω υποβληθέν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και ειδικότερα στο 
μέρος IV. Γ (σελ. 32) αυτού, η προαναφερόμενη συμμετέχουσα εταιρία δήλωσε πως την πιστοποίηση 
C-TPAT, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.6 β) της διακήρυξης,  κατέχει ο δηλωθείς από 
αυτήν αντιπρόσωπος (ανταποκριτής) CEVA LOGISTICS. Η δήλωση αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης, καθώς όπως εξετέθη, μεταξύ άλλων, από την ΕΑΒ στο πλαίσιο ασκηθείσας  από την 
εταιρία ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) θα δημιουργούσε συμβατικό πρόβλημα 
στην ΕΑΒ «…. η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου μεταφορικής εταιρίας, η οποία είτε δεν θα είναι η 
ίδια πιστοποιημένη  κατά C-TPAT είτε δε θα συνεργαστεί με πιστοποιημένους κατά C-TPAT 
ανταποκριτές……..» (σελ. 67 της υπ’ αριθ. 884/2018 απόφασης της ΑΕΠΠ). 
 
3. Ο εν λόγω συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν προσκόμισε τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.3.2 ζ) της διακήρυξης. 
 

β) Αναφορικά με τα υποβληθέντα από την συμμετέχουσα εταιρία Χαρλάς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ, 
έγγραφα: 

1. Η ως άνω προσφέρουσα δεν προέβη σε δήλωση στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
αναφορικά με τις άδειες και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, τα οποία απαιτούνται στην παράγραφο 2.2.4. της διακήρυξης, τη εξαιρέσει της 
δήλωσης περί καταχώρησής της στο ΓΕΜΗ και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς 
και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος. Αντ’ αυτού, ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και 
προσκόμισε σε φυσική μορφή σε ακριβή μεταφρασμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου,  τις 
απαιτούμενες εκ της παραγράφου 2.2.4. της διακήρυξης άδειες. Κατά την αξιολόγηση αυτών, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε πως την άδεια εξαγωγής NVOCC (Non – Vessel Operating 
Common Carrier), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης, κατέχει μόνο ο δηλωθείς 
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από αυτήν αντιπρόσωπος (ανταποκριτής) στις ΗΠΑ CAVALIER INTERNATIONAL AIR FREIGHT και όχι 
και η ίδια η συμμετέχουσα εταιρία, όπως ρητώς προβλέπει η διακήρυξη στην παράγραφο 
2.2.9.2.Β.2.δ.(i). Επιπλέον, για τον δηλωθέντα από αυτήν αντιπρόσωπο (ανταποκριτή) στον Καναδά 
CARGOLUTION Inc., δεν εντοπίστηκε εντός του υποφακέλου των υποβληθέντων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, άδεια εκτελωνιστή, σύμφωνα με τα προβλεφθέντα στην 
παράγραφο 2.2.4. και 2.2.9.2.Β.2.γ.(ii) της διακήρυξης. 
 
2. Ομοίως, ο προαναφερόμενος οικονομικός φορέας προσκόμισε ακριβές μεταφρασμένο στην 
ελληνική γλώσσα αντίγραφο της πιστοποίησης C-TPAT για τον αντιπρόσωπο (ανταποκριτή) του στις 
ΗΠΑ CAVALIER INTERNATIONAL AIR FREIGHT και όχι για τον ίδιο, το οποίο είναι σύμφωνο με τους 
όρους της διακήρυξης, κατά τα ανωτέρω υπό Α.2 εκτεθέντα. 
 

Πέραν των ως άνω επισημάνσεων, τα λοιπά αναρτηθέντα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και 
υποβληθέντα και σε φυσική μορφή έγγραφα των προαναφερομένων συμμετεχουσών εταιριών 
πληρούσαν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της εν θέματι διακήρυξης. 

To  υπ΄ αριθμόν πρωτ. 5500-2019-03-1409 πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων των δικαιολογητικών – 
τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής του Διαγωνισμού ετέθη υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ 
ΑΕ, στην υπ΄ αριθμόν 1479  της 06/06/2019 συνεδρίασή του. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ ΑΕ, στην εν λόγω συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα (α) την αποδοχή της 
εισήγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Χαρλάς Διεθνείς 
Μεταφορές ΑΕ»  και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Ορφέας Βεινόγλου Διεθνής 
Μεταφορική ΑΕ», (β) την ματαίωση του εν θέματι διαγωνισμού, λόγω της απόρριψης και των δύο (2) 
υποβληθεισών προσφορών, των συμμετεχουσών εταιρειών Χαρλάς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ και Ορφέας 
Βεινόγλου Διεθνής Μεταφορική ΑΕ και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΒ ΑΕ κου 
Γεωργίου Μαζαράκου, για την υπογραφή και την ηλεκτρονική ανάρτηση της απόφασης ακύρωσης / 
ματαίωσης του διαγωνισμού θέματος. 
 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει :  
 
Την ματαίωση / ακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα  
διαλαμβανόμενα. 
 

Τανάγρα, 15/07/2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Ακριβές Αντίγραφο 
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