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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 5 Ιουλίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη

Αψοκάρδου

Πρόεδρος,

Ευαγγελία

Μιχολίτση

-Εισηγήτρια

και

Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων προσωρινών
μέτρων που ενσωματώνεται στην από

25.06.2018 και

Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/ 589/26/6/2018

με Γενικό Αριθμό

Προδικαστική Προσφυγή της

εταιρείας με την επωνυμία «……………….», που εδρεύει στην ……….., Τ.Κ.
…….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
Κατά

του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει: α) Να

ακυρωθεί η

προσβαλλόμενη με αριθμό 25 απόφαση ΔΣ του Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ» της 13/6/2018 και β) Να αποκλεισθεί η προσφορά του ………….
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει
καταβληθεί e-παράβολο ύψους 605 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με
κωδικό 220816324958 08240097,ηλεκτρονικό μήνυμα από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων περί της πληρωμής του ως άνω
παραβόλου, εκτύπωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του e-παραβόλου με
αναφορά αυτόματης δέσμευσης και δήλωση κατάστασης «δεσμευμένο»).
2.Επειδή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ΄ αριθμ. 31/2018 Διακήρυξη

η

αναθέτουσα αρχή προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την «Προμήθεια

Γαλακτοκομικών – Τυροκομικών Προϊόντων», ποσού

120.602,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
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την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
3. Επειδή η ως άνω διακήρυξη αναρτήθηκε την 3/4/2018

στο

ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ. 18PROC002906308) και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό
Συστήματος 56228.
4. Επειδή τόσο η προσφεύγουσα όσο και ο οικονομικός φορέας
…………….. έχουν υποβάλει τις με αύξοντα αριθμό

94479 και

95843

προσφορές αντίστοιχα.
5. Επειδή στις 22/5/2018 η προσφεύγουσα είχε υποβάλει υπόμνημα
προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του
διαγωνισμού προβάλλοντας τις ίδιες αιτιάσεις που προβάλλει με την υπό
εξέταση προσφυγή της.
6. Επειδή με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
αναθέτουσας αρχής με αριθμό 25 της Τακτικής Συνεδρίασης της 13/6/2018,
η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερομένους με ανάρτηση στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) την 20/6/2018, αποφασίστηκε
το εξής : «Σύμφωνα με το (α) σχετικό πρακτικό της επιτροπής, οι παραπάνω
εταιρείες πληρούν όλους τους όρους της διακήρυξης και προτείνεται η
ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση της τεχνικής
αξιολόγησης του διαγωνισμού προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της
ηλεκτρονικής οικονομικής αποσφράγισης της προσφοράς των παραπάνω
εταιρειών μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ»
7. Επειδή το ως άνω από 2/5/2018 πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο αναρτήθηκε ομοίως στο διαδικτυακό τόπο
του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) την 20/6/2018, ως προς την προσφορά της
προσφεύγουσας και του οικονομικού φορέα ………….. αναφέρει αυτολεξεί
τα εξής:
Ι) Ως προς

την προσφορά της προσφεύγουσας αναφέρει ότι « Και

τέλος η πέμπτη εταιρεία είναι η «…………….», η οποία τηρεί τις προδιαγραφές
του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα ο φάκελος περιέχει όλα τα
δικαιολογητικά που ζητούνται. Η εταιρεία «………...» προσφέρει σε όλα τα είδη
που ζητούνται από το διαγωνισμό όπως στην ΟΜΑΔΑ Α. (γαλακτοκομικά
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προϊόντα όπως γάλα νωπό, γάλα μακράς διαρκείας), στην ΟΜΑΔΑ Β.
(γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι άπαχο, ημίπαχο, πλήρες), στην
ΟΜΑΔΑ Γ. (τυρί ΦΕΤΑ σκληρή) και στην ΟΜΑΔΑ Δ. (τυροκομικά προϊόντα
όπως τυρί ένταμ σε φέτες, τυρί τριμμένο κεφαλοτύρι συσκευασμένο και
τυράκια ανακατεργασμένα).
Αντίστοιχα, ως προς την προσφορά του ………… αναφέρει το οικείο
πρακτικό ότι « Η πρώτη εταιρεία είναι το «……………….», η οποία τηρεί τις
προδιαγραφές του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα ο φάκελό της περιέχει
όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται. Η πρώτη εταιρεία προσφέρει μόνο στην
ΟΜΑΔΑ Α. (γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα νωπό, γάλα μακράς
διάρκεια.».
8. Επειδή η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 25/6/2018 στον διαδικτυακό
τόπο διαγωνισμού την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, νομίμως
υπογεγραμμένη, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 την οποία κοινοποίησε

στην ΑΕΠΠ

αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
9. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας
ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
10. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε, μέσω της λειτουργικότητας
«επικοινωνία» στις 27/6/2018 την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της
προσφυγής.
11. Επειδή η προσφεύγουσα θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την
άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης πράξης καθώς
συμμετείχε στον οικείο διαγωνισμό και η προσφορά της έγινε αποδεκτή και
προκρίθηκε για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι το στάδιο της
οικονομικής αξιολόγησης, κατά της επίμαχης πράξης με την οποία έγινε
αποδεκτή η προσφορά και έτερου συνδιαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα
στην επίμαχη ΟΜΑΔΑ Α στη ζημία της από την παράνομη συμμετοχή
τρίτου στον διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη
της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002,
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517/2001). Δυνάμει, ωστόσο, του άρθρου 367 Ν. 4412/2016, το αίτημα της
προσφεύγουσας που αφορά στην απόρριψη της προσφοράς του έτερου
συμμετέχοντος εκφεύγει από την κανονιστική αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ και
προβάλλεται απαραδέκτως.
12. Επειδή με το αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων η
προσφεύγουσα αιτείται να διαταχθεί με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η
αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας επικαλούμενη καθ’ ερμηνεία του
εγγράφου της προσφυγής τη βλάβη της καθώς και την πιθανολόγηση των
ισχυρισμών της.
13. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή ισχυρίζεται τα εξής :
Δια της παρούσας προσβάλλεται το υπ’ αριθμ. 25/13-06-2018
πρακτικό του ΔΣ του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και με το
οποίο εγκρίθηκε η συμμετοχή του ……………….
Εν τούτοις, ο ……………….. δεν μπορεί να προχωρήσει στην
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τους ακόλουθους λόγους:
1)

Το υποβληθέν Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του ………….

(Πρόεδρος ……) διαθέτει παραβάσεις υγειονομικού Κανονισμού αλλά και
παραβάσεις εργατικού δικαίου, γεγονός που κωλύει την συμμετοχή του στην
διαγωνιστική διαδικασία.
2)

Επιπροσθέτως αναφορικά με τις εργατικές παραβάσεις έχει

υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Σε αυτή την
περίπτωση, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, επειδή δεν χορηγεί αντίστοιχο
πιστοποιητικό, θα έπρεπε να υποβάλει ένορκη βεβαίωση και όχι Υπ.
Δήλωση
3)

Η υποβληθείσα ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) δεν έχει

εκδοθεί για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου - ΟΤΑ.
4)

Δεν

έχουν

υποβληθεί

ασφαλιστικές

ενημερότητες,

ούτε

κατάσταση προσωπικού, για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
5)

Δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό μη υπαγωγής σε διαδικασία

εξυγίανσης.
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6)

Δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση- ένορκη βεβαίωση ή

οποιοδήποτε

έγγραφο

αποδεικνύει

την

μη

αναστολή

εργασιών

(βλ.παρ.2.2.3.4. περίπτωση β')
7)

Δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - ένορκη βεβαίωση των

λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 2.2.3.4.
8)

Δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - ένορκη βεβαίωση της

παραγράφου 2.2.3.9.
9)

Δεν έχει υποβληθεί ισολογισμός του 2014, ούτε έχει υποβληθεί

δήλωση των αντιστοίχων κύκλων εργασιών.
10)

Στο ΤΕΥΔ αναφέρεται ο κύκλος εργασιών του 2017 (μη

κλειόμενη χρήση) χωρίς κάποιο αποδεικτικό φορολογικό στοιχείο αυτού.
11)

Τα υποβαλλόμενα ISO 22000-9001 έχουν υποβληθεί στην

αγγλική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση και χωρίς επικύρωση από
δικηγόρο.
12)
καταληκτική

Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν αναγράφεται ούτε η
ημερομηνία

του

διαγωνισμού,

ούτε

η

ημερομηνία

αποσφράγισης, υποχρεωτικό πεδίο για την έγκυρη συμπλήρωση της
εγγυητικής.
13)

Οι

τεχνικές

προδιαγραφές

δεν

διαθέτουν

ηλεκτρονική

υπογραφή, όπως απαιτείται από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
14)

Οι ημερομηνίες υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων-ΤΕΥΔ

δεν ταυτίζονται με τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υπογραφής.
15)

Οι άδειες οχημάτων της κτηνιατρικής δεν συνοδεύονται από τις

νόμιμες άδειες του υπουργείου συγκοινωνιών
16)

Τέλος για το είδος γάλα μακράς διάρκειας δηλώνεται από τον

συμμετέχοντα ότι θα το προσφέρει χωρίς καμία διευκρίνηση για την
προέλευση

του

εν

λόγω

γάλακτος,

χωρίς

συνυποβολή

τεχνικών

προδιαγραφών και χωρίς να έχουν υποβληθεί πιστοποιητικά ποιότητας
αυτού, εφόσον δεν δηλώνεται πουθενά ότι παράγεται από το ………..
14.Επειδή στις 3/7/2018 με το με αριθμό πρωτ. 17676 έγγραφό της,
η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις απόψεις της
στην ΑΕΠΠ ως προς την υπό εξέταση προσφυγή τιτλοφορούμενες
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2018».
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15. Επειδή στις απόψεις της η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τα εξής :
«I. Απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης του υπ’ αριθμ. 25/13-6-2018
πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Πατρών ως απαραδέκτου, νομικά και
ουσιαστικά αβασίμου.
Οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί αποκλεισμού υποψηφίων πρέπει
να εφαρμόζονται με

γνώμονα τη βασική αρχή της αποφυγής του

αδικαιολόγητου αποκλεισμού των υποψηφίων. Η αρχή αυτή αποτελεί
εξειδίκευση

της

αρχής

της

ανάπτυξης

υγιούς,

πραγματικού

και

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων,
σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφ όσον εξυπηρετείται ο
πραγματικός ανταγωνισμός.
Στην υπό κρίση περίπτωση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12228/19-4-2018 αντίγραφο
ποινικού μητρώου δεν περιλαμβάνει τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 73
παρ.1 του Ν. 4412/2016 με συνέπεια να μην συντρέχει λόγος αυτόματου
αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία. Ομοίως, «δεν αποκλείεται ο
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους» (βλ. αρ. 2.2.3.2. παρ.3, αρ. 2.2.8.2. Β. β' της διακήρυξης), στη
δεδομένη περίπτωση προκύπτει ότι ο συνυποψήφιος …………… είναι
ασφαλιστικά ενήμερος με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56780/7-2-2018
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, η διακήρυξη για
την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.2. ως
προς την μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών αρκείται γενικά «σε πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας»,
δηλαδή σε κάθε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η εκπλήρωση εις το
ακέραιο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας απαιτείται μόνο για τον οικονομικό φορέα και όχι και για τον
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. όπως επί λέξει αναφέρει η διακήρυξη « Για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3. οι
ττροσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά» (σε συνδ. με περ. β της διακήρυξης).
6
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Το ΔΕΕ δέχεται ότι για τον προσδιορισμό της έννοιας του σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος- η οποία είναι αόριστη αξιολογική έννοια,
υποκείμενη στον έλεγχο των Δικαστηρίων- θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κριτήρια, όπως η σοβαρότητα του προστατευόμενου δια της παραβιασθείσας
διάταξης έννομου αγαθού, η βλάβη που προξενήθηκε, ο κίνδυνος που
απειλήθηκε, ο βαθμός και η ένταση της υπαιτιότητας (δόλος-αμέλεια) και οι
λοιπές περιστάσεις χρόνου, τρόπου, μέσων ή τόπου, που συνόδευαν την
τέλεση του επαγγελματικού παραπτώματος. Δηλαδή για τη διαπίστωση της
ύπαρξης

σοβαρού

παραπτώματος

απαιτείται

να

πραγματοποιηθεί

συγκεκριμένη εκτίμηση και να εξατομικευτεί η στάση του οικείου οικονομικού
φορέα ( ΔΕΕ, Απόφαση στην υπόθεση C-465/11).
Στην υπό κρίση περίπτωση οι παραβάσεις υγειονομικού κανονισμού (4 στον
αριθμό) σε διάστημα 46 ετών του συνυποψήφιου ……….. δεν μπορούν να
υπαχθούν στην έννοια του σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, δεν είναι
πρόσφορες στο να επηρεάσουν τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και την
επαγγελματική διαγωγή του εκπροσώπου του ως άνω οικονομικού φορέα,
λόγω της μακράς και χωρίς προβλήματα συνεργασίας του από τον Ιούλιο του
έτους 2017 συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα με την αναθέτουσα αρχή
(ενδ. ΕΑ ΣτΕ 428/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος έως
σήμερα, είναι ήπιας μορφής, καθόσον για τα δύο αδικήματα επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης 15 ημερών και τα έτερα δύο ποινή φυλάκισης που δεν ξεπερνούσε
τις 30 ημέρες, αφορούν καταδίκες προ 18ετίας η πιο πρόσφατη και προ
46ετίας η πιο παλιά, είναι δε παραγεγραμμένες και δεν θα έπρεπε να
αναγράφονται σε αυτό.
Ο συνυποψήφιος ………….. έχει υποβάλει τις από 21-4-2018 υπεύθυνες
δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνει (μεταξύ άλλων) και τη μη αναστολή-παύση
εργασιών του, και όλες τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4, σε κάθε
περίπτωση τα ως άνω δηλώνονται υπευθύνως και στην από 21-4-2018
δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. του υποψηφίου οικονομικού φορέα.
Δεν προσκομίστηκε

πιστοποιητικό

περί μη υπαγωγής

σε διαδικασία

εξυγίανσης, καθ όσον σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. 1,229/19-4-2018 και
1230/19- 4-2018 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πατρών «Πιστοποιητικό για
πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση δεν
7
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εκδίδεται, γιατί προϋποθέτουν την κήρυξη σε πτώχευση» «Πιστοποιητικό περί
μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση δεν εκδίδεται, γιατί δεν
τηρούνται αντίστοιχα βιβλία, προς τούτο δε στην από 21-4-2018 υπεύθυνη
δήλωση βεβαιώνεται ρητά ότι «.... δεν τελούμε υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον μας διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία», οι οποίες και αποτελούν επαρκή
απόδειξη.

Επίσης,

στις

από

21-4-2018

υπεύθυνες

δηλώσεις

του

συνυποψήφιου εμπεριέχεται η δήλωση περί μη αποκλεισμού του σύμφωνα με
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Ως προς τον ΣΕΠΕ, ο οποίος δεν χορηγεί
σχετικό πιστοποιητικό, τότε σύμφωνα με τον αρ. 2,2.8.2 Β. 1 β) της
προκήρυξης «(...) το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται ή
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (...), η οποία τίθεται διαζευκτικώς και
γίνεται δεκτή ως επαρκή απόδειξη με βάση την αρχή της επιείκειας. Γίνεται
δεκτό ότι η αναπλήρωση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση που ζητείται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή, είτε για λόγους
που ανάγονται στη νομική αδυναμία έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού είτε
σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας (βλ. ΕΣ Τμ Μείζοντος Επτ.
Σύνθ. Απόφαση 4/2017).
Επιπροσθέτως στην 21-4-2018 υπεύθυνη δήλωση στο Τ.Ε.Υ.Δ. του
συνυποψήφιου ………… δηλώνεται ρητά «ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ούτε σε αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων (...), ούτε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές διατάξεις νόμου».
Όπως προκύπτει από το ΤΕΥΔ ο συνυποψήφιος ……… έχει υποβάλει
δήλωση περί κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων
2015, 2016 και 2017 (άρθρο 60 παρ.3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η δε τυχόν
μη προσκόμιση ισολογισμού 2014 και φορολογικού στοιχείου για τον κύκλο
εργασιών 2017 δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού, καθώς στον αρ. 2.2.8.2 Β 3
Γ εδ. β' της διακήρυξης ρητά προβλέπεται ότι «Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
8
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μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο» (βλ. άρθρο 60 παρ.3 της Οδηγίας, 80
παρ.4 Ν. 4412/2016, Δ. Ράικος, Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 4412/2016, έκδ.
2018,σ. 719-720).
Το ότι το υποβαλλόμενο ISO 22000-9001 δεν έχει μεταφραστεί από την
αγγλική γλώσσα δεν αποτελεί αυτόματο λόγο αποκλεισμού του συνυποψήφιου
από τον διαγωνισμό, γιατί δεν προβλέπεται ρητά από τη διακήρυξη η
υποχρέωση μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα και αποτελεί συνοδευτικό
έγγραφο μη συντασσόμενο από τον ίδιο τον προμηθευτή, αλλά αφορά σε
κατασκευαστές, και επομένως μπορεί να γίνει δεκτό (ΣτΕ ΕΑ 184/2005 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση τυχόν αποκλεισμός του υποψηφίου …………
για τον ανωτέρω λόγο θα αντέκειτο στην αρχή της επιείκειας, της ίσης
μεταχείρισης και της αρχής της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι
σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4412/2016 (βλ. αρ. 3.1.1. διακήρυξης) «Η
αναθέτουσα αρχή

μπορεί να καλέσει

τους

οικονομικούς

φορείς

να

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς

τους»,

δηλαδή

προβλέπεται

εξαίρεση

ή

δυνατότητα

αναπλήρωσης.
Οι εγγυητικές επιστολές των υποψηφίων οικονομικών φορέων συντάσσονται
σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα υποδείγματα αυτής, τηρούμενης της αρχής
της τυπικότητας. Το ακριβές περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών
καθορίζεται με τρόπο αποκλειστικό με βάση τα ειδικά και λεπτομερή κάθε φορά
άρθρα της διακήρυξης του διαγωνισμού και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από
την παραπομπή σε διατάξεις νομοθετημάτων με αντίστοιχο περιεχόμενο (ΕΑ
ΣτΕ 169/2010, 95/2009, 1272/2007), εφόσον η εν λόγω διακήρυξη δεν τα
μνημονεύει ως συμπληρωματικούς εφαρμοζόμενα νομοθετήματα για ζητήματα
που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από τη διακήρυξη (βλ, ΕΑ
ΣτΕ 155/2016, 193/2011). Με βάση τα ανωτέρω και υπό το πρίσμα των αρχών
της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των
ελάχιστων όρων συμμετοχής, στον αρ.2.1.5 της διακήρυξης καθορίζεται το
ελάχιστο

υποχρεωτικό

περιεχόμενο

της

εγγύησης

συμμετοχής

στο

διαγωνισμό, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ισχυρίζεται η
9
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προσφεύγουσα. Σε κάθε περίπτωση ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται για τον
διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση ή ως προς την έκταση
ευθύνης του εγγυητή (πρβλ. υπ.αριθμ. 292/2010 Τμ. VΙΕλ.Συν).
Επίσης, οι από 25-4-2018 τεχνικές προδιαγραφές φέρουν την ηλεκτρονική
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του συνυποψήφιου ………….., το
έντυπο ΤΕΥΔ φέρει ηλεκτρονική υπογραφή στις 25-4-2018, γιατί η
καταχώριση

των

προσφορών

γίνεται

μόνο

μέσω

της

ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αρ.1.5. διακήρυξης) και η τυχόν αναγραφείσα
ημερομηνία 21-4- 2018 στο έντυπο ΤΕΑΔ ουδεμία επίδραση ασκεί στο
παραδεκτό και τη νομιμότητα της προσφοράς, καθ όσον είναι προγενέστερη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (26-4-2018), με
βάση την αρχή της επιείκειας και την αρχή της αναλογικότητας.
Κατά τη νομολογία του ΔΕΚ (αποφάσεις της 3ης Μαρτίου 2005, C-21/03 και
C- 34/03, Fabricom, Συλλογή 2005, σ.1-1559 και της 15ης Μαρτίου 2008, C147/06 και C- 148/06, SECAP Santorso, Συλλογή 2008, σ. 1-3565) το δίκαιο
της Ένωσης απαγορεύει εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τον αυτόματο
αποκλεισμό του φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, την αυτόματη απόρριψη προσφορών ή τη λήψη μέτρων που δεν
είναι ανάλογα του εττιδιωκόμενου σκοπού, για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, των εννόμων συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής και για την
εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Προς
τούτο η από 25-4-2018 τεχνική προσφορά του συνυποψήφιου φέρουν την
από 25-4-2018 ψηφιακή υπογραφή, η δε μικρή χρονική απόκλιση μεταξύ της
ηλεκτρονικής υπογραφής (25-4-2018) και την ημερομηνίας υπογραφής των
υπευθύνων δηλώσεων του ΤΕΥΔ (21-4-2018) δεν προβλέπονται ως λόγος
αποκλεισμού από τη διακήρυξη ή το Ν. 4412/2016 ή την Οδηγία με βάση την
αρχή της αναλογικότητας, της επιείκειας, της ίσης μεταχείρισης όλων των
συμμετεχόντων και της διαφάνειας και επομένως ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού είναι αλυσιτελής. Άλλως κατά πάσα περίπτωση από κανένα
σημείο της διακήρυξης δεν προβλέπεται ότι «η ημερομηνία υπογραφής της
υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς».
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Αριθμός απόφασης: Α306/2018

Η τεχνική προσφορά του συνυποψήφιου αποδεικνύεται ούσα καταχωρημένη
ηλεκτρονικά

στις

25/4/2018,

καλύπτει

πλήρως

τις

απαιτήσεις

του

παραρτήματος Ι και II της διακήρυξης, σε συνδ. με την από 21-4-2018
υπεύθυνη δήλωσή του. Επίσης, η καταλληλότητα των προϊόντων του
συνυποψήφιου …………. πιστοποιείται με το από 2-10-2009 ΣΧΕΔΙΟ HACCP
-Ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων ελέγχου σε συνδ. με την από
Ιουνίου 2010 τεχνική περιγραφή του Μηχανολόγου Μηχανικού ………. (βλ.
αρ. Β.4 της διακήρυξης, άρθρο 58 παρ.4 της Οδηγίας). Ως προς τα
μεταφορικά μέσα απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δημόσια Υγεία
της Περιφέρειας και άδεια κυκλοφορίας οχήματος Κτηνιατρικής (σελ. 43
διακήρυξης), στοιχεία τα οποία πληροί ο συνυποψήφιος ………… (βλ. υπ’
αριθμ. 1546, 1322, 1645/24-8-2017

άδειες

καταλληλότητας-κυκλοφορίας

οχήματος κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας».
Επί, δε, ειδικώς του υπό εξέταση αιτήματος αναστολής, αναφέρει ειδικώς στις
απόψεις της η αναθέτουσα αρχή: «Το αίτημα αναστολής της διαδικασίας του
διαγωνισμού να απορριφθεί ως αόριστο, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμο.
Ο αιτούν την προσωρινή έννομη προστασία έχει το βάρος της επίκλησης, κατά
τρόπο σαφή και ειδικό και απόδειξης -προ αποδεικτικά- της βλάβης που
προβάλει με το οικείο δικόγραφο. Όλως αορίστως και γενικώς αναφέρεται σε
δήθεν παραβάσεις διαφόρων διατάξεων, χωρίς όμως να επικαλείται ή να
αποδεικνύει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, σαφή και εξειδικευμένα,
που αφορούν την νομική ή πραγματική κατάσταση του συγκεκριμένου
συμμετέχοντος, τα οποία συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση βλάβης στο
πρόσωπο του προσφεύγοντος (μη σύναψη σύμβασης).
Η απόρριψη του αιτήματος ακυρώσεως του υπ΄αριθμ. 25/13-6-2018
πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Πατρών για τους ως άνω λόγους οδηγεί μετά
βεβαιότητας στην απόρριψη και του αιτήματος αναστολής της διαγωνιστικής
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ.3 του Ν,
4412/2016 δεν θα πρέπει να χορηγηθεί αναστολή καθ όσον το δημόσιο
συμφέρον που συνίσταται στην ανάγκη της διασφάλισης της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, υπερέχει προφανώς από την
αποτροπή της επαπειλούμενης βλάβης του προσφεύγοντος (πρβλ. ΕΑ
787/2010,12431244/2006, ΕΑ ΣτΕ 353/2005). ……….[….]».
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16. Επειδή, το άρθρο 18 με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» προβλέπει τα εξής στην παρ. 1 :
«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 εξαίρεσή 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».
17. Επειδή το άρθρο

53 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Περιεχόμενο

εγγράφων της σύμβασης» προβλέπει

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,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια
υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού
μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο
της υπηρεσίας αυτής,
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Αριθμός απόφασης: Α306/2018

δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την
ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την
αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
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,στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την
κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την
παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το
χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
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,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα
αυτών,

σχετικά

με

τους

λόγους

αποκλεισμού,

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα
των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των
προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
13

Αριθμός απόφασης: Α306/2018

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,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και
κατηγορηματικών

ρητρών

αναθεώρησης,

συμπεριλαμβανομένων,

ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο
132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
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 στα
δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
αα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης,
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική
μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης,
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών,
γγ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) το απαιτούμενο στάδιο της μελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι
οικονομικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50,
εε) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα σχέδια
συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών
συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα
κοινόκτητα πράγματα, προσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του
οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,
στστ) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, το είδος
και την έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
14

Αριθμός απόφασης: Α306/2018

αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών
προσφορών όσο και των οικονομικών,
κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών
και παροχής τεχνικών υπηρεσιών:
αα) το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το
τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την
κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
ββ) την κατηγορία μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του
άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της
σύμβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής
εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης, που αντιστοιχεί στην προς ανάθεση
σύμβαση,
γγ) την προεκτιμώμενη αμοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή
όλων των πρώιμων σταδίων στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιμων σταδίων των κύριων ή και
υποστηρικτικών μελετών στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 196,
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς
δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής
τους.
5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από
την Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών

υπηρεσιών,

λοιπά

πρότυπα

τεχνικού

περιεχομένου

των

περιπτώσεων κδ΄ και κε΄ της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη ισχύ, καθώς και
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σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά
τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη
μελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία
προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της
διακήρυξης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη
του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον
όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος
την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα
δεδομένα του εδάφους.
δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με
αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύμβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του
έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές
υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ)

Ο

προϋπολογισμός

της

υπηρεσίας

αποτελεί

ένδειξη

της

προεκτίμησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα
έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές
μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’
αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του.
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ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την
προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών,
μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που
δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της
υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη,
καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν
γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που
ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία
μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν
μελλοντικές συμφωνίες.
ι) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός,
ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης
κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των
εργασιών είναι μία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται
σε «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά
κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή
περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’
αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. Στην
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων,
επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων
και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των
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επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε
ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής
προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 124 έως 126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, με τα έγγραφα της σύμβασης
μπορεί να ζητείται από τους οικονομικούς φορείς, ο προσδιορισμός
τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του
έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο
καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και
κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό
ανάθεση σύμβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός
Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για
το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα,
περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης
των μελετών που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης.
8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις
παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης
εφαρμόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες
προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που
απαρτίζουν

τη

σύμβαση.

Στην

εκτιμώμενη

αξία

της

σύμβασης

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες
δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186.
β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού
αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου,
όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές
αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, του
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς
ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν
18
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τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης δ΄, η προεκτιμώμενη αμοιβή
υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά
στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές
διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από
συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών
υπηρεσιών.
γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές
έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής
προσδιορισμός

μονάδων

φυσικού

αντικειμένου,

τίθεται

συνολική

προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
εγκρίνεται,

με

βάση

τις

εκάστοτε

ισχύουσες

τεχνικές

προδιαγραφές,

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που
περιλαμβάνει:
(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα
φυσικού

αντικειμένου

και

κατηγορία

έργου,

με

βάση,

κυρίως,

τα

προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων
φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής
στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε
ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη
και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε
να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε
ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που
ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την
εμπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του
κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων
είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν
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επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη
συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον
επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του κανονισμού
αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή
του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από
την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό έγγραφο ενημέρωσης προς τις
αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή
λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον
προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.
ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής
προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95.
9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν
από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών
μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα
της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του
άρθρου 132. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία
υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης
και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε
περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις
ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να
παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης
δεν

λαμβάνεται υπόψη

για την αναπροσαρμογή.

Προκαταβολή

που

χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος
περί

αναπροσαρμογής

της

τιμής,

αναπροσαρμογής αυτής».
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18. Επειδή το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια
επιλογής» προβλέπει τα κάτωθι : «1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να
αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους
2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις
συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες
προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες
οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής
που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελματικά
επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του
Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η
αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης
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των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο
Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ
2195/2002. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν
γένει οι παραπάνω κατηγορίες.
3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν
ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να
έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου
ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί
φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός
από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς
κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή τωναγαθών. Η
αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα
έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
341.
Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να
λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα
κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και
τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και
αποφυγή διακρίσεων.
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε
σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι
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οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο
περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν μετά από
προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών
που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται
βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων
που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της
εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναμικών
συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που
αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου
μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο
πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο
ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς
φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.
Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο
οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα
μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας,
της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας,
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καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».
19. Επειδή το άρθρο 79 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης» προβλέπει ότι «Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά
την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 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.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες
όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση
του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι
πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες
πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ
προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την
έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως
την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

βάσης

δεδομένων,

τυχόν

δεδομένα

αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το οποίο
24

Αριθμός απόφασης: Α306/2018

έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου
εξακολουθούν να είναι αληθείς.
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).
Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως
και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.
3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
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της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των
συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές
συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ της παρ.
5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει
να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα
80 και 82.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων
δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν
σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να
χρησιμοποιούνται

από

τις

αναθέτουσες

αρχές,

μπορούν

επίσης

να

χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές άλλων
κρατών-μελών.
7.

Η

Γενική

Δ/νση

Μεταρρυθμιστικής

Πολιτικής

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
διαθέτει και ενημερώνει στο e-Certis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων,
οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς
και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών
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μελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά
κράτη-μέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων
του παρόντος άρθρου.
20 . Επειδή το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 προβλέπει τα εξής : «1. Οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και
στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης
λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο
προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους
αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 73:
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος
του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
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ενδιαφερομένου

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από
τη

Διεύθυνση

Προγραμματισμού

και

Συντονισμού

της

Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι
αναθέτουσες

αρχές

απαιτούν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα
μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με
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έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα
άρθρα 73 και 74, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των
προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε
πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο.
8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, για την απόδειξη της αθέτησης των
υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού
δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παράγραφο 4
περίπτωση α΄ του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’
ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄, μπορεί να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα
σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Στα έγγραφα
της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
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από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ)».
21. Επειδή το άρθρο 91 με τίτλο « Λόγοι απόρριψης προσφορών»
προβλέπει το εξής : «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν

επιδέχονται

συμπλήρωση

ή

διόρθωση

ή,

εφόσον

επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν
επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄
και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95.
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η) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών
υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της
σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση
τους.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία
του

ανταγωνιστικού

διαλόγου,

στην

ανταγωνιστική

διαδικασία

με

διαπραγμάτευση ή στη σύμπραξη καινοτομίας.
22.

Επειδή

το

άρθρο

93

με

τίτλο

«Περιεχόμενο

φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»» προβλέπει ότι «Ο ξεχωριστός σφραγισμένος
φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του
άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72
και
β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων:
αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79,
ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72,
γγ)
δδ)
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων
118 και 328.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων
α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της
εγγύησης συμμετοχής.
23. Επειδή το άρθρο

94 με τίτλο « Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική

Προσφορά»» προβλέπει ότι «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
έργου, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 50 και το κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τουλάχιστον οριστική μελέτη όλων
των απαραίτητων έργων. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου
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στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα
του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, αν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει ιδίως:
α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα
στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων
και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους,
β) πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού
προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους
δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των
υποστηρικτικών

μελετών

(όταν

πρόκειται

για

σύνθετη

μελέτη)

την

αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων
ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
μελέτης,
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των
δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού
χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής
εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η
κατανομή

ευθυνών

μεταξύ

των

μελών

της

και

στοιχεία

για

την

αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε
αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το
βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων
β΄ και γ΄, και
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η
δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή
εκπόνηση της μελέτης. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, τα περιεχόμενα του
φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,
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λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο με
κατάλληλη προσαρμογή.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, και εφόσον τυγχάνει
εφαρμογής το άρθρο 51, ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως,
επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. 2, και τεχνική έκθεση με τεχνική
πρόταση-λύση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού
αντικειμένου της μελέτης, με ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, διερεύνηση
εναλλακτικών λύσεων, τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το
κόστος υλοποίησης και λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί
να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων με τις τεχνικές
εκθέσεις.
4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
24. Επειδή οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ορίζουν τα εξής :
i.

Στο άρθρο 1.7. με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία
σύναψης» προβλέπει ότι:

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.»
ιι. Στην παράγραφο 2.1.4. με τίτλο «Γλώσσα» προβλέπονται τα κάτωθι :
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .Τυχόν
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα».
Iii. Στην παρ. 2.1.5. με τίτλο «Εγγυήσεις» ορίζονται τα κάτωθι : «2.1.5
Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. ( Παράρτημα
V)
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους»
Ιv). Στο άρθρο 2.2. με τίτλο «Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής
Επιλογής» προβλέπεται ότι « . 2.2

Δικαίωμα

Συμμετοχής

Κριτήρια

-

Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1.

Δικαίωμα

συμμετοχής

στη

διαδικασία

σύναψης

της

παρούσας

σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».
2.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών

φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. ( άρθρο 19 του ν. 4412/16)
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2. Ι. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,

κατατίθεται

από

τους

συμμετέχοντες

οικονομικούς

φορείς

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ( άρθρο 72 του ν. 4412/16 )
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, ήτοι μέχρι 26/11/18 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ' αυτών.
2.2.2.3.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3. Ι. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού,

διευθυντικού

ή

εποπτικού οργάνου του ή

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις

περιπτώσεις

ανωνύμων

εταιρειών

(Α.Ε.),

η

υποχρέωση

του

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2.

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 όταν 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 την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3.

α) Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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2.2.3.4.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του
ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

της

αναθέτουσας

αρχής,

να

αποκτήσει

εμπιστευτικές

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της
παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5.

Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως
ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)'. (Στην παρούσα διακήρυξη δεν
απαιτείται)
2.2.3.6.

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7.

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
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σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 του άρθρου 73, ν. 4412/16 ).
2.2.3.8.

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9.

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
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Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ελάχιστο γενικό κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία έτη ίσο με το ύψος του
συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης με ΦΠΑ ( σύμφωνα με
το έντυπο ΤΕΥΔ του παραρτήματος ΙΙΙ )
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία
σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου.
β) να διαθέτουν απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό
γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα
και να δηλώσουν
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας -που διαθέτουν ,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την
εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
δ) τις εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας-που διαθέτουν
ε) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά
την εκτέλεση της σύμβασης που διαθέτουν
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
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στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολονητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/1611-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη
Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr).
2.2.8.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8.
της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
44

Αριθμός απόφασης: Α306/2018

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά* 1:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
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τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και
στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου
2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

επαγγελματικού

ή

εμπορικού

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλόλητας
προσκομίζουν

για

την

άσκηση

πιστοποιητικό/βεβαίωση

επαγγελματικής
του

οικείου

δραστηριότητας)
επαγγελματικού

ή

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου

επαγγελματικού

ή

εμπορικού

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το
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οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.2
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή όπου ενδείκνυται ,πιστοποιητικό
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων
Β )οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων , στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από
τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
Γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και , κατά περίπτωση
του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο
της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο ,
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
τα

κατά

περίπτωση

νομιμοποιητικά

έγγραφα

σύστασης

και

νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν 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 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.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
v. Στο άρθρο 2.4.3.

με τίτλο «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» προβλέπονται τα εξής :
«2.4.3.1

Τα

στοιχεία

και

δικαιολογητικά

για

την

συμμετοχή

των

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)

Το

τυποποιημένο

έντυπο

υπεύθυνης

δήλωσης

(Τ.Ε.Υ.Δ.),

όπως

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την
παράγραφο

2.2.9.1.

της

παρούσας

διακήρυξης.

Οι

προσφέροντες

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη

μορφή

αρχείου

doc,

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΜΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης .
γ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3
δ) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (
απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.)
ε)

έγγραφα

και

βεβαιώσεις

για

την

απόδειξη

της

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
στ) έγγραφα και βεβαιώσεις για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6
ζ) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων
η) οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (
άρθρο 83 ν.4412/16 ) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
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διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης , κατά την έννοια
του παραρτήματος VII του παραρτήματος Α' του ν. 4412/16 , μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το
κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος ΙΙ της
Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα'».
vi. Στο άρθρο 2.4.6. με τίτλο «Λόγοι απόρριψης προσφορών» ορίζονται τα
εξής :
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί
όροι

υποβολής

προσφορών),

2.4.2.

(Χρόνος

και

τρόπος

υποβολής

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
Σελίδα 20 β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
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και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ( δεν επιτρέπεται )
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου73
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά

μέλη,

καθώς

και

στην

περίπτωση

οικονομικών

φορέων

που

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.».
25.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) της διακήρυξης,
οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 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).
26. Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την
διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011,
4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 111/2006, 597/2007 κ. ά.) δεν
επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες
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θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων
που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
27.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).
28. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
29. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο
15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα
του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής
της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή
να

αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η
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αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα
προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη
χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».
30. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η
αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης
προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων
καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης
προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των

-

κατ΄

ελάχιστον

-

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
31. Επειδή για την οριστική κρίση της βασιμότητας των ισχυρισμών
του προσφεύγοντος, οι οποίοι είναι πολυάριθμοι και δεν πιθανολογούνται
συλλήβδην ως προδήλως αβάσιμοι ή προδήλως απαράδεκτοι, κρίνεται ότι
κρίσιμη είναι η ενδελεχής εξέταση του σχηματισθέντος φακέλου σε σχέση με
την κείμενη νομοθεσία και νομολογία καθώς και, ενδεχόμενη περαιτέρω
αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων με βάση και τα προβαλλόμενα με
τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής.
32. Επειδή, εν προκειμένω, προϋπόθεση παροχής προσωρινών
μέτρων υπέρ του αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β)
η ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της
αίτησης θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον του, γ) η απλή πιθανολόγηση
βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων, καθώς καθίσταται
σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως απαράδεκτη – προσφυγή
δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) να μην προκύπτει από τη
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στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται
να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές
συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες
από τα οφέλη.
33. Επειδή α) η υπό κρίση προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως
απαράδεκτη β) υφίσταται βλάβη του αιτούντος από τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την ενδεχόμενη παράνομη αποδοχή της
προσφοράς της έτερης συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας γ) οι λόγοι της υπό κρίση
προσφυγής δεν παρίστανται καταρχήν προδήλως αβάσιμοι και συνεπώς
υφίσταται κάποιου βαθμού πιθανολόγηση ευδοκίμησης τους δεδομένου ότι η
οριστική απόφαση περί της βασιμότητας της προσφυγής χρήζει περαιτέρω
εξέτασης λόγω της

φύσης των θιγόμενων ζητημάτων με τους εν θέματι

προβαλλόμενους ισχυρισμούς και δ)

υφίσταται, από την πλευρά της

αναθέτουσας αρχής επίκληση συγκεκριμένης ζημίας, που ανάγεται στο πεδίο
του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, και συντείνει στην αποτροπή της
αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει
επίκληση ζημίας από κάποιον τρίτο που να αποδεικνύει έννομο συμφέρον, ως
προς την ad hoc προξενούμενη βλάβη των συμφερόντων του, ήτοι σε σχέση
περιοριστικώς με την χορήγηση προσωρινών μέτρων.
34. Επειδή, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την
προμήθεια προϊόντων σίτισης του Νοσοκομείου. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή
επικαλείται όλως γενικώς την «ανάγκη διασφάλισης της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου», χωρίς πάντως να επικαλείται
ρητά αδυναμία ικανοποίησης των επίμαχων αναγκών σίτισης (βλ. ΕΑ ΣτΕ
38/2011, πρβλ. Ε.Α. 1318/2009, 1105/2010) με άλλο νόμιμο τρόπο,
λαμβανομένου μάλιστα υπόψη αφ’ ενός ότι o χρόνος έναρξης της
διαγωνιστικής διαδικασίας συνιστά καταρχήν δικής της ευθύνη και αφ’ ετέρου
ότι το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών από επιχειρήσεις στις οποίες η ανάθεση των σχετικών
συμβάσεων έχει γίνει νομίμως (πρβλ. Ε.Α. 998/2004, 323/2005, 1216/2006,
768/2009 κ.α.).

Συνεπώς, σταθμίζοντας το δημόσιο συμφέρον υπό τις ως

άνω εκτεθείσες πτυχές του πρέπει να διαταχθεί, ενόψει του ότι έχει ήδη
δημοσιευθεί η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία έκανε αποδεκτή την
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προσφορά του έτερου συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ……………. η
αναστολή εκτέλεσης της υπό εξέταση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και
της περαιτέρω προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως ότου δημοσιευθεί
οριστική απόφαση από την ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
35. Επειδή, επομένως, κρίνεται από τη στάθμιση των συμφερόντων
των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, προκύπτει αναμφίβολα ότι οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι
περισσότερες από τα οφέλη της προσφεύγουσας καθώς άλλωστε, το αίτημα
περιορίζεται στη χορήγηση προσωρινών μέτρων, ήτοι στην αναστολή της
διαδικασίας όσον αφορά το εν θέματι τμήμα, για το οποίο ασκείται η
προσφυγή.
36.Επειδή, εξάλλου, βάσει και των ανωτέρω, το μόνο πρόσφορο και
συγχρόνως αναγκαίο και υπό στενή έννοια αναλογικό για τη θεραπεία και
προστασία των διακινδυνευόμενων ως άνω συμφερόντων, μέτρο είναι η
αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αναστολή αυτή, προς
τον σκοπό της διαφάνειας της διαδικασίας για τους τρίτους ενδιαφερόμενους,
την πληροφόρηση των διαδίκων και τον προγραμματισμό της αναθέτουσας
δεν διατάσσεται με αόριστη, αλλά βεβαία πλην εύλογη για την έκδοση
απόφασης επί της Προσφυγής διάρκεια και πάντως εντός του αποκλειστικού
χρόνου του αρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη
διαδικασία ως προς το συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να προστατευθούν και τα
συμφέροντα της αναθέτουσας για ταχεία πρόοδο αυτής.
37. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
38. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να δίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Αναστέλλει την διαγωνιστική διαδικασία
ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής.
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 5 Ιουλίου 2018 και εκδόθηκε αυθημερόν στον
Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Μαρία Μανώλογλου
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