Αριθμός Απόφασης: Σ 736/2022

Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Συνήλθε στις 17 Μαΐου 2022 με την εξής σύνθεση: Γεώργιος
Κουκούτσης, Πρόεδρος, Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και
Μαργαρίτα Κανάβα, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 30-05-2021 Προδικαστική Προσφυγή, με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 1112/31-05-2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «….», που
εδρεύει στ… …, περιοχή …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής ο
«προσφεύγων».
Κατά της «…» και κατά της υπ’ αριθ. 24483/20‐5‐2021 απόφασης του
Συντονιστή της …, με την οποία επικυρώθηκε το από 14/5/2021 Πρακτικό ΙΙ
της Επιτροπής του διαγωνισμού, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο έγιναν
δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «….», εφεξής
«η προσβαλλομένη» και
Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «…», που εδρεύει στ..
…, οδός … αρ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής, «ο παρεμβαίνων».
Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να
ακυρωθεί η προσβαλλομένη.
Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της
ασκηθείσας προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προβαλλομένης.
Σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 175/2022 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Α3 Ακυρωτικό), με την οποία η υπόθεση αναπέμπεται στην
ΕΑΔΗΣΥ για νέα αιτιολογημένη κρίση, κατόπιν της σιωπηρής απόρριψης
αυτής.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1

Αριθμός Απόφασης: Σ 736/2022

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο
κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2
του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 3.770,17 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό …, την πληρωμή στην τράπεζα και την εκτύπωση από
την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης). Το παράβολο
υπολογίστηκε βάσει του προυπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης, στο
πλαίσιο

του

οποίου

ασκείται

η

υπό

κρίση

προσφυγή,

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ποσού 754.032,26 ευρώ.
2. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αρ. ΚΗΜΔΗΣ … διακήρυξη
προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Εκτέλεση
κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε Αιγιαλό – Παραλία,
σε Δάση, σε Δασικές και Αναδασωτέες εκτάσεις στη νήσο …» και αντικείμενο
την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από τις
αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες … και αφορούν αυθαίρετες κατασκευές σε
ζώνες αιγιαλού και παραλίας.

Εκτέλεση

αποφάσεων

κατεδάφισης

της

Δ/νσης Δασών … που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές σε δασικές ή
αναδασωτέες ζώνες της νήσου …. Οι παραπάνω εκτελέσεις θα γίνουν με
χρήση Μηχανημάτων Έργου ή εργατοτεχνικού προσωπικού με μηχανήματα
ελαφρού τύπου ή και εργαλεία χειρός όπου είναι αδύνατη η πρόσβαση
μηχανημάτων έργου ή για άλλο σπουδαίο λόγο. Κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

βάσει

τιμής

(χαμηλότερη τιμή).
3. Επειδή, η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30-09-2020.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν
στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- έργα και αναρτήθηκαν στη
Διαδικτυακή Πύλη(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με αρ. …
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα
αρχή ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
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5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε
εμπρόθεσμα στις 30-05-2021, δεδομένου ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση της
προσβαλλομένης στις 21-05-2021, οπότε του κοινοποιήθηκε μέσω της
ανάρτησής της στη λειτουργικότητα «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης
ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του
ΠΔ 39/2017 και κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του
άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
6. Επειδή, στον ανωτέρω διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές τρεις (3)
οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων και ο παρεμβαίνων.
Κατά

την αποσφράγιση

των προσφορών και

του υποφακέλου

των

Δικαιολογητικών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι ο
νυν παρεμβαίνων,

πρώτος

σε

σειρά

μειοδοσίας

οικονομικός φορέας,

υπέβαλε ελλιπώς συμπληρωμένο το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη
Τυποποιημένο
Διαγωνισμού

Έντυπο
την

Υπεύθυνης

29‐01‐2021

τον

Δήλωσης

(ΤΕΥΔ).

προσκάλεσε,

δια

Η

Επιτροπή

μέσου

της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, να δώσει διευκρινίσεις και
να συμπληρώσει
συνεχιστεί

η

το ΤΕΥΔ, εντός επτά

διαδικασία

του

(7) ημερών, προκειμένου να

διαγωνισμού.

Ο

οικονομικός

φορέας

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που έλαβε και υπέβαλε προς αντικατάσταση
και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ δικαιολογητικά τα οποία κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των διατάξεων της
Διακήρυξης. Έπειτα στο πλαίσιο του παραπάνω πρακτικού εκδόθηκε η
υπ’ αρ. πρωτ. 16732/31‐03‐2021 απόφαση του Συντονιστή της … με την
οποία εγκρίθηκε το από 09‐03‐2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισμού και έγινε δεκτή η προσφορά

της

εταιρείας

«….»

αναδεικνύοντας την ως προσωρινό μειοδότη. Κατόπιν, την 14‐4‐2021 η
Επιτροπή

Διαγωνισμού

κάλεσε

τον

προσωρινό

μειοδότη

ώστε

να

προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Κατόπιν αξιολόγησης αυτών η Επιτροπή του διαγωνισμού με το

από

14/5/2021 Πρακτικό ΙΙ εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον
προσωρινό μειοδότη. Έπειτα, το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
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24483/20‐5‐2021 του Συντονιστή της … και ήδη προσβαλλομένη. Συνεπώς,
με έννομο συμφέρον ασκείται η υπό κρίση προσφυγή καθώς ο προσφεύγων
επικαλείται ζημία του ερειδόμενη στην παράνομη αποδοχή της προσφοράς
του συμμετέχοντος που προηγείται του ίδιου σε σειρά μειοδοσίας και όφελος
από την ανάδειξη του ίδιου ως προσωρινού αναδόχου.
7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή την 1-06-2021 προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής δια μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9
παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.
8. Επειδή, ο παρεμβαίνων στις 10-06-2021 άσκησε νόμιμα κι
εμπρόθεσμα παρέμβασή του, έχοντας προς τούτο έννομο συμφέρον καθώς
τα έννομα συμφέροντά του θίγονται σε περίπτωση ευδοκίμησης της
προσφυγής.
9. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 905/2022 Πράξη του Προέδρου του 4ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης σε συμμόρφωση
με την υπ’αριθμ. 175/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Α3
Ακυρωτικό).
10. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ τις από 7-062021 απόψεις της, τις οποίες αυθημερόν κοινοποίησε στον προσφεύγοντα.
11. Επειδή, στις 3-07-2021 ο προσφεύγων υπέβαλε ενώπιον της
ΑΕΠΠ υπόμνημά του προς αντίκρουση των απόψεων της αναθέτουσας
αρχής.
12. Επειδή, περαιτέρω, ο προσφεύγων ενόψει της εξέτασης της υπό
κρίση προσφυγής από το 4ο Κλιμάκιο της ΕΑΔΗΣΥ σε συμμόρφωση με την
ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά υπέβαλε στις 12-052022 υπόμνημα ενώπιον του εξετάζοντος την προσφυγή Κλιμακίου της
ΕΑΔΗΣΥ, το οποίο, ωστόσο, δεν γίνεται δεκτό καθώς τέτοια δυνατότητα δεν
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
13. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.
14. Επειδή, σύμφωνα με τον προσφεύγοντα: «[…]Στην προκειμένη
περίπτωση, ο προσωρινός μειοδότης αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία και είναι
εγγεγραμμένη στην 3η κατηγορία ΜΕΕΠ. Για τον λόγο αυτό προσκόμισε
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Ενημερότητα Πτυχίου συνδυαστικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα
αποδεικτικά

μη

συνδρομής

λόγων αποκλεισμού. Παρ’ όλα αυτά, η από

28/9/2020 και με αρ. πρωτ. … Ενημερότητα Πτυχίου που έχει προσκομίσει
ο προσωρινός μειοδότης αναγράφει πως η ασφαλιστική ενημερότητα της
επιχείρησης έληξε την 26/02/2021. Για τον λόγο αυτό ο προσωρινός
μειοδότης προσκόμισε μεν εκ του περισσού ΥΔ που αναφέρει ότι είναι
ασφαλιστικά ενήμερος, ορθώς δε το από 15/2/2021 αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας του φορέα. Ωστόσο, ο προσωρινός μειοδότης του εν λόγω
διαγωνισμού, ήτοι η εταιρεία «…» φαίνεται να υπέγραψε ως Ανάδοχος την
19/4/2021 τρεις συμβάσεις συντήρησης οδικού δικτύου με τον Δήμο …
(ΑΔΑΜ

συμβάσεων

86.249,97€

1)

…,

2) …

και 104.190,53€

και

(χωρίς

3)

…)

ΦΠΑ).

κόστους
Οι

86.249,97€,

συμβάσεις

αυτές

αναρτήθηκαν αυθημερόν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΕΣΗΔΗΣ. Για τις παραπάνω συμβάσεις ο
προσωρινός μειοδότης δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα αλλά ούτε
ζήτησε παράταση για την έκδοση των αποδεικτικών ενημερότητας για τα εν
λόγω έργα κατά παράβαση των άρθρων 73 παρ. 2,

80 και 103 του ν.

4412/2016 αλλά και των άρθρων 22.Α.2 και 23.3.β. Μάλιστα, ο προσωρινός
ανάδοχος

δόλια

απέκρυψε

το

γεγονός

ότι

κατέστη ανάδοχος για τα

παραπάνω τρία έργα, αφού στην ΥΔ που προσκόμισε περιορίστηκε στην
αναφορά της πλέον ασφαλιστικής ενημερότητας εν γένει και όχι της
ενημερότητας για τα συγκεκριμένα έργα, την οποία δεν δύναται να
αποδείξει[…]».
15. Επειδή, σύμφωνα με τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής «[…]Ο
προσωρινός μειοδότης προσκόμισε Ενημερότητα Πτυχίου με ισχύ από 28-092020 έως 17-09-2021 στην οποία αναγράφεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
εργασιών της επιχείρησης είναι μηδέν (0.00€). Η Επιτροπή Διαγωνισμού
θεώρησε ότι ο προσωρινός μειοδότης δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο
εργασιών κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την εν ισχύ
Ενημερότητα Πτυχίου, επομένως έκανε αποδεκτό το αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας του φορέα. Η Επιτροπή δεν δύναται να ελέγξει αν έχουν λάβει
χώρα μεταβολές στα αναγραφόμενα στην Ενημερότητα Πτυχίου […]».
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16. Επειδή, σύμφωνα με τον παρεμβαίνοντα:[…]Σε σχέση με τις τρεις
συμβάσεις έργων που επικαλείται η καθ’ης αυτές υπεγράφησαν από την
εταιρεία μας και αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 19-04-2021 δηλαδή μετά την
πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αναρτηθείσα στο
ΕΣΗΔΗΣ στις 14.04.2021). Σημειωτέον ότι τα πρωτότυπα των εν λόγω
συμβάσεων απεστάλησαν από το Δήμο … στην εταιρεία μας μέσω εταιρείας
ιδωτικού ταχυδρομείου και παρελήφθησαν από την εταιρεία μας το πρώτον
στις 20-04-2021. Αμέσως μετά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της εταιρείας μας
απευθύνθηκε στο ΕΦΚΑ ζητώντας την απογραφή των έργων και την έκδοση
ασφαλιστικής ενημερότητας, πράγμα που κατέστη δυνατόν (δεδομένων των
συνθηκών, ήτοι της υπολειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της
πανδημίας σε συνδυασμό με τις αργίες λόγω Πάσχα) στις 27-04-2021, όπως
προκύπτει από τα πιστοποιητικά τα οποία συνυποβάλλονται με την παρούσα.
Συνεπώς ορθώς η εταιρεία μας δεν αναφέρθηκε στις εν λόγω συμβάσεις
έργων που δεν είχαν ακόμη απογραφεί ενώπιον του ΕΦΚΑ κατά το χρόνο της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης αλλά και
κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εξάλλου σε
αντίθεση με όσα αβασίμως ισχυρίζεται η καθ’ης ουδένα λόγο είχαμε να
αποκρύψουμε τις συμβάσεις καθώς ήταν άρτι υπογραφείσες και άρα δεν θα
υπήρχε περίπτωση να έχουν γεννηθεί ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο
αυτών[…]».
17. Επειδή, σύμφωνα με το υπόμνημα του προσφεύγοντος επί των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής: «[…]η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρει στην
άποψή της, πως «Η Επιτροπή (σσ. Διαγωνισμού) δεν δύναται να ελέγξει
αν έχουν λάβει χώρα μεταβολές στα αναγραφόμενα στην Ενημερότητα
Πτυχίου». Ωστόσο δεν αναφέρει ότι η αναγραφόμενη επί της Ενημερότητας
Πτυχίου Ασφαλιστική Ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα είχε λήξει ήδη από
τις 26/2/2021. Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε ο

Οικονομικός

Φορέας,

σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 23.9. παρ. β), να προσκομίσει τα
σχετικά δικαιολογητικά εν ισχύ, ενέργεια που ο Προσωρινός Μειοδότης
δεν έπραξε. Συνεπώς και η τέταρτη άποψη της Αναθέτουσας Αρχής
πρέπει να απορριφθεί[…]».
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18. Επειδή, το άρθρο 18 με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 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 τoυ δημόσιου συμφέροντος, της
προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας τoυ ανταγωνισμού
και της προστασίας ταυ περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης…[..]..».
19. Επειδή, το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 με τίτλο « Περιεχόμενο
εγγράφων της σύμβασης» προβλέπει στην παρ. 1 και 2 τα εξής «1. Οι όροι
των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2.
Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63
και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: α)
την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, […]ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον
αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά
(προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή
έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της
ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο
εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της
σύμβασης,[..] ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,[..] ιζ) τους απαράβατους
όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς, ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της
σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους
πληρωμής,[..]κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, κβ) όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης, κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων
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στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,[…]».
20. Επειδή, στο άρθρο 76 Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι : «1. Πέραν
των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά
μητρώα, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες
επιχειρήσεις[…..]3. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ισχύουν συμπληρωματικά τα
ακόλουθα: α) Αν το έργο ανήκει σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την
παράγραφο 1 περίπτωση β`, η τάξη, στην οποία πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς, προσδιορίζεται από την εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσοστά των
απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυτά καθορίζονται στην
περίπτωση α` της παρ. 3 του άρθρου 156, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη.
Αν το έργο ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την
παράγραφο 1 περίπτωση γ`, η τάξη για κάθε κατηγορία, στην οποία πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς, προσδιορίζεται από το
αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Τα πιο πάνω
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια
επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
21. Επειδή, ειδικά για τα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
κατόπιν παραπομπής από το άρθρο 80 του ν. 4412/2016, στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Μητρώα» προβλέπεται ότι
: «Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και
τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: ..[…] - στην
Ελλάδα,

το

«Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων—

ΜΕΕΠ»

του

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά
μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76 [….]».
22. Επειδή, στο άρθρο 79 παρ. 1 Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι : «1.
Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι
8
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αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες

του

ν.

1599/1986,

ως

προκαταρκτική

απόδειξη

προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή
μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση,
τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 84[…]2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή
κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων κάτω των ορίων «πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328», οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα
75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και δ) εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30)».
23. Eπειδή, στο άρθρο 83 του Ν. 4412/2016 Επίσημοι κατάλογοι
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στην παρ.
3 ορίζεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση,
να

προσκομίζουν

στις

αναθέτουσες

αρχές

πιστοποιητικό

εγγραφής

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα
9
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δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω

κατάλογο[..]

4.

Η

πιστοποιούμενη

εγγραφή

στους

επίσημους

καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται

από

τον

οργανισμό

πιστοποίησης,

συνιστά

τεκμήριο

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό 5. Η εγγραφή και
κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετών,
και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας
γενικής εμπειρίας. 6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την
εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό
αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, μπορεί να ζητείται πρόσθετο
πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να
ανατεθεί μια σύμβαση».
24. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 103 ν. 4412/2016, όπως ίσχυε
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τίτλο «Πρόσκληση
για

υποβολή δικαιολογητικών» οριζόταν: «Πέραν των οριζόμενων στις

παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και

τα

ακόλουθα:1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

και

τα

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο
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προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή
δικαιολογητικών

παρατείνει

για

όσο

την

προθεσμία

χρόνο απαιτηθεί

για

υποβολής
τη

των

χορήγηση

των

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως
και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 3. Αν, κατά τον έλεγχο των
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

δηλώθηκαν,

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,

που

με

είχε προσκομισθεί,

σύμφωνα

το

άρθρο

72,

εφόσον

είχε

προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την

αμέσως

επόμενη

πλέον συμφέρουσα

από

οικονομική

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης

άποψη

όπως είχαν

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ανάθεσης ματαιώνεται.

ακριβή δήλωση η διαδικασία

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα

απαιτούμενα

πρωτότυπα

ή

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
11
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προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 5. Αν από τα

παραπάνω

δικαιολογητικά

εμπροθέσμως,

δεν

που

προσκομίσθηκαν

αποδεικνύεται

η

μη

νομίμως

συνδρομή

των

και
λόγων

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
παράγραφο

επιλογής,

σύμφωνα

με

την

1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά

του προσωρινού αναδόχου και, με την

επιφύλαξη του άρθρου 104,

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί,
και,

με

την επιφύλαξη του

άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα

κριτήρια ποιοτικής

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία
ματαιώνεται. 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού ,στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά
τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε
αποτελέσματα

του

ελέγχου

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα

των

παραπάνω

δικαιολογητικών,

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 7. Όσοι δεν
έχουν

αποκλειστεί

δικαιολογητικών που

οριστικά

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.»
25. Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν.
3669/2008: «Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται
σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα
πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο
12
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αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά
στους διαγωνισμούς.”
26.Επειδή,

σύμφωνα

με

το

άρθρο

65

ΠΔ

71/2019,

όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 188 Ν.4635/2019 : «Οι βεβαιώσεις εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών
Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόμενες
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση
το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω
προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών
Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα
από την 3η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εξακολουθεί να
εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα
πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η
έως 7η». Εν συνεχεία δε η ως άνω παράγραφος αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 144 Ν.4764/2020: «6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς
και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ
κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου
2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που
ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εξετάζονται με βάση το προϊσχύον
νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι
βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων
Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η
Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εξακολουθεί να
εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα
πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η
έως 7η». Ακόμη, η παρ.6, όπως είχε

αντικατασταθεί με την παρ. 4 του

άρθρου 144 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A` 256/23.12.2020), τροποποιήθηκε
ως κατωτέρω με το άρθρο 74 παρ.3 Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.7.2021):
«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών
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Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου
2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται
στην παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν.
3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα
αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν
να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα
μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»
27. Επειδή, στη Δ15/οικ./24298/28.7.2005 (Β΄ 1105) απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τη Δ15/οικ.15658/4.9.2013 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2300) με τίτλο «Τροποποίηση της με
αριθ. Δ15/οικ./24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
συμβάσεων

δημοσίων

έργων,

υποβολή

Εκθέσεων

δραστηριότητας

ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», ορίζεται, στο
άρθρο 1, ότι: «1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι στις τάξεις 3η
έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) χορηγείται
έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), το οποίο
προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα
δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά
τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την
Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου
εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. Δεν υποκαθίστανται από την
Ε.Π. και για αυτό, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει να
προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις διαδικασίες ανάθεσης, δικαιολογητικά που δεν
απαιτούνται για την έκδοση της […]»
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28. Επειδή σύμφωνα με την ΥΑ με αριθ. Δ15/οικ/15658/2013 (ΦΕΚ Β,
2300, 2013), που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 20 παρ. 5 του ν.
3669/2008 ορίζεται ότι: «1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου»
(εφεξής Ε.Π.), το οποίο προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
έργων και υποκαθιστά τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα
οποία δεν υποβάλλονται κατά τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των
επιμέρους δικαιολογητικών από την Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από
τη

Διακήρυξη

συγκεκριμένου

έργου

εσφαλμένα

δεν

προβλέπεται

η

προσκόμιση Ε.Π. Δεν υποκαθίστανται από την Ε.Π. και για αυτό, εφόσον
ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει να προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις
διαδικασίες

ανάθεσης,

δικαιολογητικά

που

δεν

απαιτούνται

για

την

έκδοση της… 3.γ. Όσα δικαιολογητικά δεν αναγράφουν χρόνο λήξης
ισχύος,

εκτός

των

βεβαιώσεων

ανεκτέλεστου υπολοίπου

δημοσίων

έργων, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερών πριν την υποβολή της αίτησης, άλλως η υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. ζητεί την υποβολή νέων. Όσα δικαιολογητικά αναγράφουν χρόνο
λήξης ισχύος, πρέπει κατά την ημερομηνία έκδοσης της Ε.Π. να είναι σε
ισχύ, άλλως η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. ζητεί την υποβολή νέων. Ο
χρόνος λήξης της ισχύος των δικαιολογητικών αυτών αναγράφεται στην Ε.Π.
δ.

Εφόσον

ασφαλιστικής

ο

αναγραφόμενος

ενημερότητας χρόνος

στα

αποδεικτικά φορολογικής

ισχύος

τους

έχει

λήξει

κατά

και
τη

διάρκεια ισχύος της Ε.Π., οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν,
πλέον της Ε.Π., υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ή / και
ασφαλιστικά ενήμεροι και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι προσκομίζουν
τα σχετικά δικαιολογητικά και υφίστανται έλεγχο σύμφωνα με τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 1 του Ν.3263/2004 (Α` 179), όπως κωδικοποιήθηκαν
με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α`
116)....», άρθρο 2 ότι «Για την έκδοση της Ε.Π. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά,
εκτός από τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την
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Αριθμός Απόφασης: Σ 736/2022
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.:... Β. Αποδεικτικά περί της καταλληλότητας
των

εργοληπτικών

επιχειρήσεων:...

7.α.

Αποδεικτικά ασφαλιστικής

ενημερότητας: i. της εταιρείας, ii. των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι την

έκδοση

βεβαίωσης

περάτωσης,

ή

την

οριστική

διακοπή ‐διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση
αναδόχου, κατά περίπτωση), όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα της
προηγούμενης παρ. Β.6, iii. των έργων που είναι σε εξέλιξη (από τον
χρόνο έναρξης υποχρέωσης ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται
στο έργο, σύμφωνα με την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία, μέχρι την έκδοση
βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή ‐διάλυση της σύμβασης ή
την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση…)».
29. Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη: «4.2 Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10
ημερών 20 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε
αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

και

τα

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης21

.

β)

Τα

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό
φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην
αναθέτουσα αρχή. γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την
Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 10 από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η
αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη
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διαδικασία

αξιολόγησης

των

προσφορών

και

πριν

από

το

στάδιο

κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5
εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα
ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. δ) Αν κατά τον έλεγχο των
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή
ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή ii)
αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα
άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση έγκαιρης
και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
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πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης
της

σύμβασης

ματαιώνεται.

Η

διαδικασία

ελέγχου

των

ως

άνω

δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή,
στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. Η αναθέτουσα αρχή
προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού
αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»[…]22.Α.
Λόγοι αποκλεισμού Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων:[…] 22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

καλύπτουν,

τόσο

ασφάλιση[…]23.2.Δικαιολογητικά

την

κύρια,

όσο

(Αποδεικτικά

και

μέσα)

την
Το

επικουρική
δικαίωμα

συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ)
και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της
παρούσα[….]23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του
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άρθρου 22 Α. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής
πρόσκλησης

από

την

αναθέτουσα

αρχή,

υποβάλλει

τα

ακόλουθα

δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας94:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α
ο

προσωρινός

ανάδοχος

υποβάλλει

αντίστοιχα

τα

παρακάτω

δικαιολογητικά:[….] β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)96 σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του97. Για τους
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα
σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι - φορολογική ενημερότητα
που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα
δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη98. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση99 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. - ασφαλιστική
ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί
μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα

οικονομικοί

φορείς

υποβάλλουν

αποδεικτικό

ασφαλιστικής

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με
σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του
ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της
προσφέρουσας
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φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό,
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής

ασφάλισης[…]23.9.

Επίσημοι

κατάλογοι

εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων (α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους

καταλόγους

πιστοποίησης

που

ή

διαθέτουν

συμμορφώνονται

πιστοποίηση
με

τα

από

οργανισμούς

ευρωπαϊκά

πρότυπα

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016, μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό

εγγραφής

εκδιδόμενο

από

την

αρμόδια

αρχή

ή

το

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη
εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό εγγραφής τους. (β) Οι οικονομικοί

φορείς που

είναι

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα Πτυχίου» εν
ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών
119: - απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα
λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς
απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται
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από την Ενημερότητα Πτυχίου. - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας[….]Σε περίπτωση που κάποιο από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό
εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα
στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας
Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά[…]».
30. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η
διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο και τους
διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια,
τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη
τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).

Επειδή, η

υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να αποκλείσει τον
κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., C-278/14, SC
Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και απόφαση
SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 25 και εκεί
παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η
αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η
ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL
ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).
31.Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της
διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
32. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι
όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να
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διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη
του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός
να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς
υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να
τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος
τους αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS
Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης
Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου
1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης
Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51,
της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553,
σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731,
σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14,
EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου,
C-87/94,

EU:C:1996:161,

σκέψη

54,

της

12ης

Δεκεμβρίου

2002,

UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015,
eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG
ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της
10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).
33. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια
των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013,
ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της
αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς
εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄
Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν
λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι
οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων
στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
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34.

Επειδή σε συνέχεια των ως άνω σύμφωνα με το Ελεγκτικό

Συνέδριο λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους διαγωνισμούς αρχής της
τυπικότητας, είχε κριθεί κατά το προγενέστερο θεσμικό καθεστώς ότι όλες οι
διατάξεις της Διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις όρους με εξαίρεση εκείνες
για τις οποίες προκύπτει το αντίθετο, με συνέπεια, ελλείψει αντίθετης ρητής
διάταξης, τυχόν παραβίαση διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υποβολής
των προσφορών των διαγωνιζομένων συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτών
(Ελ. Συν. VI Τμήμα, Απόφ. 24995, 1949/2009. Πρ. 115, 10/2008, 222/2005,
Ζ ́Κλιμάκιο, Πρ. 116/2012, 1177/2009), πολλώ, δε, μάλλον όταν υφίσταται
ρητή πρόβλεψη ότι συγκεκριμένος όρος τίθεται επί ποινή αποκλεισμού.
35. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να
αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ
743/2000),

σύμφωνα

με

την

αρχή

της

ισότιμης

μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την
εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
36. Eπειδή, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι
εφαρμογή των άρθρων 4.2, 22.Α.2, 23.2, 23.3β, 23.9 της διακήρυξης, ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να
αποδεικνύει ότι τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α
εως δ), έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή́ των εισφορών
κοινωνικής ασφαλίσεως, ήτοι ότι διαθέτει «ασφαλιστική ενημερότητα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υπό κρίση
διακήρυξη και τις επιμέρους διατάξεις αυτής, εφόσον ο συμμετέχων διαθέτει
ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, από την οποία προκύπτει το προς απόδειξη γεγονός, δεν
προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε,
μεταξύ των οποίων είναι και η ασφαλιστική́ ενημερότητα. Κατά συνέπεια,
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σύμφωνα με γράμμα, το πνεύμα και την αληθή ερμηνεία του ως άνω άρθρου
23.9 της διακήρυξης και υπό το πρίσμα της κείμενης νομοθεσίας, η
ενημερότητα πτυχίου αποτελεί́ τεκμήριο για όσα βεβαιώνει, όχι όμως και για
όσα εξέρχονται του περιεχομένου της και δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση
αυτή. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η διακήρυξη απαιτεί από τους διαγωνιζομένους
να αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα ως προς το σύνολο της
εργοληπτικής τους δραστηριότητας και για όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους
στον διαγωνισμό, το τεκμήριο της ύπαρξης ασφαλιστικής ενημερότητας
εξάγεται

από

την

ενημερότητα

πτυχίου,

μόνον

για

τα

έργα

που

περιλαμβάνονται σε αυτήν και όχι για όσα, τυχόν, μετά την έκδοσή της,
ανέλαβε ο συμμετέχων.
37 Επειδή, εν προκειμένω, ως προκύπτει από την επισκόπηση του
φακέλου της υπόθεσης, ισχυρίζεται ο προσφεύγων και δεν αρνείται ο
παρεμβαίνων, ο τελευταίος στις 19-04-2021, ήτοι σε χρόνο μετά την
πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (14-04-2021)
κι ενόσω διαρκούσε αυτή (μέχρι και 24-04-2021) υπέγραψε ως ανάδοχος
τρεις συμβάσεις συντήρησης οδικού δικτύου με τον Δήμο … (ΑΔΑΜ
συμβάσεων 1) …, 2) … και 3) …) κόστους 86.249,97€, 86.249,97€ και
104.190,53€

(χωρίς

ΦΠΑ), οι οποίες αναρτήθηκαν

αυθημερόν

στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
ΕΣΗΔΗΣ. Παραταύτα στις 23-04-2021 οπότε υπέβαλε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης δεν υπέβαλε ασφαλιστική ενημερότητα γι’αυτές, οι οποίες δεν
καλύπτονταν από την υποβληθείσα ενημερότητα πτυχίου. Συνεπώς, ως
βάσιμα ισχυρίζεται ο προσφεύγων η προσφορά του έπρεπε ν’απορριφθεί
κατά δεσμία αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής. Αλυσιτελώς δε και άνευ
ερείσματος στη διακήρυξη ισχυρίζεται ο παρεμβαίνων ότι ορθώς δεν υπέβαλε
τις ασφαλιστικές ενημερότητες για τα παραπάνω έργα καθώς κρίσιμος χρόνος
είναι αυτός της πρόσκλησης και όχι της υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Και τούτο διότι ρητώς σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της
διακήρυξης : «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται
[…] κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως
δ)[…]. Σημειώνεται δε ότι στο άρθρο 4.2 β ρητώς προβλέπεται ότι: «γ) Αν δεν
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υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας
της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών

για

όσο

χρόνο

απαιτηθεί

για

τη

χορήγηση

των

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές[…]. Κατόπιν των ανωτέρω
αλυσιτελώς ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι καθυστέρησε η έκδοση της
ασφαλιστικής ενημερότητας έως την 27-4-2021 λόγω υπολειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών λόγω του Κορονοϊού καθώς και λόγω των αργιών του
Πάσχα. Τέλος, αλυσιτελώς ισχυρίζεται ο παρεμβαίνων ότι στο σύντομο
χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την υπογραφή των εν λόγω
συμβάσεων έως την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν θα
μπορούσε πρακτικά να έχει προκύψει ασφαλιστική υποχρέωση λόγω της
αρχής της τυπικότητας των δημοσίων διαγωνισμών και της ίσης μεταχείρισης.
Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός.
38. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω που έγιναν δεκτά, ήτοι της ύπαρξης
πλημμέλειας στην προσφορά του παρεμβαίνοντος, η οποία συνιστά αυτοτελή
λόγο απόρριψης της προσφοράς του, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των
λοιπών λόγων της υπό κρίση προσφυγής.
39. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και η
παρέμβαση ν’απορριφθεί.
40. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη πρέπει να επιστραφεί
το καταβληθέν παράβολο.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την προσφυγή.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ορίζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου.
Κρίθηκε

και

αποφασίστηκε

στις

17-5-2022

και

δημοσιεύθηκε

αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

