Αριθμός απόφασης: Α77/2021
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 14 Μαΐου 2021 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή Εισηγήτρια
και Μαργαρίτα Κανάβα (δυνάμει της υπ’αριθμ. 1219/2021 Πράξη της
Προέδρου του 6ου Κλιμακίου) Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 7.05.2021 Προδικαστική
Προσφυγή,

με

Γενικό

Αριθμό

Κατάθεσης

(ΓΑΚ)

Αρχή

Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 952/7.05.2021 του προσφεύγοντος
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «... (…)» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που
εδρεύει στην ..., οδός ...αρ. …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του «Υπουργείου ...» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή») και κατά
της υπ’αριθμ. ...απόφασης του Υπουργού ....
Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη πράξη κατά το σκέλος αυτής με το οποίο έγιναν δεκτές οι
προσφορές των οικονομικών φορέων «...-...», «...-...» και «...».
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Γερασιμούλα Μαρία
Δρακονταειδή
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο
κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2
του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 9.133,10 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό ..., την από 6.05.2021 πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα
και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης), το
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οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
του τμήματος Ι του διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ασκείται η υπό
κρίση προσφυγή, ποσού 1.826.612,90 ευρώ.
2. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθ. ...διακήρυξη, προκήρυξε
ηλεκτρονικό, επαναληπτικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες
προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου (Ι) για την «Προμήθεια τριών
(03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ»,
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα
πέντε

χιλιάδων

ευρώ

2.265.000,00

(συμπεριλαμβανομένων

νομίμων

κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) και (ΙΙ) για την «Προμήθεια
δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς ...», συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 334.400,00
(συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ),
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων
ενενήντα

εννέα

χιλιάδων

τετρακοσίων

ευρώ

2.599.400,00

(συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ).
3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 4.01.2021 με ΑΔΑΜ ..., καθώς
και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ... για το
τμήμα Ι, στο πλαίσιο του οποίου ασκείται η υπό κρίση προσφυγή. Περίληψη
της ως άνω διακήρυξης απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 7.05.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη

πράξη

κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της «επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ
στις 28.04.2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον
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προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 γ ( εδ. β’) του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την
παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
6. Επειδή ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση της υπό
κρίση προσφυγής καθώς, συμμετέχει στον διαγωνισμό έχοντας υποβάλλει
σχετική προσφορά και προβάλλει ζημία του ερειδόμενη στην παράνομη
αποδοχή των προσφορών των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών και στο
επιδιωκόμενο όφελος από την ανάδειξή του ως αναδόχου της σύμβασης.
7. Επειδή στις 7.05.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής στους έτερους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική
διαδικασία, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.
8. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1158/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
9. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποστείλει απόψεις επί της
προδικαστικής προσφυγής ή/και του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 346, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 15 του
Π.Δ/τος 39/2017.
11. Επειδή, στον υπό κρίση διαγωνισμό υποβλήθηκαν επτά (7)
προσφορές, μεταξύ των οποίων της προσφεύγουσας, της εταιρείας «...», της
ένωσης εταιριών «...-...» και της εταιρίας «...». Με την με αριθ. Πρωτ.
...απόφαση του Υπουργού ... κατόπιν έγκρισης του από 07-04-2021
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων, αποφασίστηκε: «…. 2.Την αποδοχή των δικαιολογητικών
συμμετοχής των υπό στοιχείο 7 του προοιμίου της παρούσας συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων ως κάτωθι:
α. Ένωση εταιρειών ''...-...'', η οποία αποτελείται από τους οικονομικούς
φορείς
...' και '' ...'' με συστημικό αριθμό προσφοράς ...,
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β. ''...-...'' με συστημικό αριθμό προσφοράς ...,
γ. ''…'' με συστημικό αριθμό προσφοράς ...,
δ. ''....'' με συστημικό αριθμό προσφοράς ...,
και ε. ''...'' με συστημικό αριθμό προσφοράς ..., καθόσον τα
δικαιολογητικά συμμετοχής τους πληρούν τους όρους τις απαιτήσεις και τις
προϋποθέσεις της υπό στοιχείο 3 του προοιμίου της παρούσας Διακήρυξης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εν λόγω Πρακτικό της Επιτροπής (υπό
στοιχείο 22 του προοιμίου της παρούσας) […] 4. Τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
διαλαμβανόμενων στην πργ.2 οικονομικών φορέων από την αρμόδια Έκτακτη
Επιτροπή Αξιολόγησης…».
12. Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται τα ακόλουθα: «[…]ΠΡΩΤΟΝ:
Με εσφαλμένη και πλημμελή αιτιολογία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής της Ένωσης εταιρειών «...-...» […] Στην υπό κρίση περίπτωση, η
ένωση εταιριών «...-...» υπέβαλε, όπως όφειλε, ξεχωριστά ΕΕΕΣ. Όμως, η
εταιρία ...στο υποβληθέν με την προσφορά ΕΕΕΣ δήλωσε στο ΜΕΡΟΣ IV:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ότι: […]
Ωστόσο, η εν λόγω δήλωση δεν περιλαμβάνει το απαιτούμενο κατά τον όρο
2.2.5. «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης
περιεχόμενο καθώς δεν δηλώνεται, ως σαφώς και ρητώς τίθεται από τον
προαναφερθέντα όρο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών για το έτος 2017. Όμως, οι
αρχές της τυπικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας επιβάλλουν
την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της διακήρυξης, πολλώ δε μάλλον εν
προκειμένω, όπου είχε καταστεί σαφής, σε κάθε επιμελή υποψήφιο, η ρητή
υποχρέωση να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη 2017
– 2018 – 2019. Κατά συνέπεια, κατά δεσμία αρμοδιότητα η αναθέτουσα αρχή
όφειλε να απορρίψει την προσφορά της ως άνω ένωσης λόγω μη ύπαρξης
σχετικής

δήλωσης

στο

2832.3/22746/31-03-2021

ΕΕΕΣ.

Αντιθέτως,

έγγραφο

με

με

θέμα

το

με

«Παροχή

Αριθ.

πρωτ.:

διευκρινίσεων

δικαιολογητικών συμμετοχής επί της αριθ. ...Διακήρυξης για την «Προμήθεια
τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες και ραντάρ»
(συστημικός

αριθμός

...)»

του

Τμήματος

2ο

Υλοποίησης

Τακτικών

Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ..., ζητήθηκαν οι
4
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ακόλουθες διευκρινήσεις: «…α) Όσον αφορά στην προσφορά της ένωσης
οικονομικών φορέων «...-...», στο υποβληθέν ΕΕΕΣ του οικονομικού φορέα
«...» στο Μέρος IV παρ. Β’ (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια)
αναγράφονται οι ετήσιοι κύκλοι εργασιών για τα έτη 2018 – 2019 – 2020.
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.5 της σχετικής διακήρυξης ζητείται ο ετήσιος κύκλος
εργασιών για τα έτη 2017 – 2018 – 2019. Παρακαλούμε όπως δηλωθεί ο
ετήσιος κύκλος εργασιών για το έτος 2017….». Όμως, λόγω έλλειψης
δήλωσης στο υποβληθέν ΕΕΕΣ του ετήσιου κύκλου εργασιών για το έτος
2017, τυχόν κλήση προς παροχή διευκρινίσεων έχει ως αποτέλεσμα την
υποβολή έτερου ΕΕΕΣ ορθώς συμπληρωμένου, ήτοι ανεπίτρεπτη εκ των
υστέρων αντικατάσταση εγγράφου της προσφοράς [...] Ως εκ τούτου, με
εσφαλμένη και πλημμελή αιτιολογία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής της Ένωσης εταιρειών «...-...». ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Με εσφαλμένη και
πλημμελή αιτιολογία κρίθηκε ότι η προσφορά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας
«...-...» ήταν σύννομη και έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της.
Υποβολή ανακριβούς δήλωσης στο ΕΕΕΣ. Η εταιρία απάντησε αρνητικά στο
κρίσιμο ερώτημα: «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν ;» […]
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το φάκελο προσφοράς της εταιρίας «......», κατά τη συμπλήρωση του Μέρους II του ΤΕΥΔ και, συγκεκριμένα, στην
παράγραφο Α: «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονομικό φορέα», στο βασικό
ερώτημα: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός «φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονοµικών φορέων ἡ διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος [προεπιλογής]», έχει δοθεί
αρνητική απάντηση και ακολούθως στο ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας είναι
σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να την πάρει
απευθείας, µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;» έχει δοθεί αρνητική απάντηση.
Επομένως, η απάντηση «ΟΧΙ» της ως άνω εταιρίας καθιστά το ΕΕΕΣ μη
5
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σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης και η μη ανάληψη της δέσμευσης του
υποψηφίου να προσκομίσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά συνιστά παράλειψη
δήλωσης επί ποινή απόρριψης στοιχείων της προσφοράς του που καθιστά την
τελευταία απορριπτέα. Η πιο πάνω άρνηση στο υποβληθέν από την
προσωρινή ανάδοχο ΕΕΕΣ δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλον τρόπο, πλην
της αντικατάστασής του ΕΕΕΣ με νέο προς άρση της άρνησης, όσον αφορά τα
επίμαχα πεδία, ώστε να περιέχει τις παραληφθείσες δηλώσεις ή με την
υποβολή επιπλέον εγγράφου. […] ΤΡΙΤΟΝ: Με εσφαλμένη και πλημμελή
αιτιολογία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της Ένωσης
εταιρειών «...» […](γ). Εν προκειμένω, η εταιρία με την επωνυμία «...» δεν
δεσμεύτηκε ως όφειλε, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Διακήρυξης,
ότι η προσφορά της ισχύει και δεσμεύει αυτήν για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι
την 25-3- 2022. Αντιθέτως, στην αίτηση συμμετοχής της αναγράφει ότι: «Η
προσφορά μας ισχύει για 365 ημέρες (12 μήνες) από την επόμενης της
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι μέχρι τις 11 Μαρτίου 2022» […]».
13.Επειδή, στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «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 περι1βάλλοντος 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 […]».
14.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:
«1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις
6
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ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους
προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως : […..]ε) ακριβή
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης […] 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 εκ1έλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης, [….] ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα
κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα
άρθρα 86 και 87 […] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους
οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [...]».
15.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 75 «Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»: « 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 […]
16.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»: «1. 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 (ΕΕ- ΕΣ), 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
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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 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 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
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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
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 συμφωνίαπλαίσιο, 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.[…]».
17.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
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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 […]
18.Επειδή το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «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[…]».
19.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση
πληροφοριών και

δικαιολογητικών (άρθρο

56

παρ.

3 της Οδηγίας

2014/24/ΕΕ)», του Ν.4412/2016: «1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
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λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή
υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς».
20.Επειδή στους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι: «[…] 2.2.5
«Οικονομική

και

χρηματοοικονομική

επάρκεια»:

«Όσον

αφορά

στην

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, συναρτήσει
της ημερομηνίας σύστασής τους: α) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
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συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (i) και
(ii)της προμήθειας: είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 
έτος (2017) κύκλος εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)  έτος (2018)
κύκλος εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)  έτος (2019) κύκλος
εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ) είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών:

αριθμός

ετών

(τρία)

μέσος

γενικός

κύκλος

εργασιών

(#990.000,00€#), νόμισμα ευρώ. β) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το EΙΔΟΣ (i) προμήθεια τριών (03) Van:
είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:  έτος (2017) κύκλος
εργασιών (#860.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)  έτος (2018) κύκλος εργασιών
(#860.000,00€#)

νόμισμα

(ευρώ)



έτος

(2019)

κύκλος

εργασιών

(#860.000,00€#) νόμισμα (ευρώ) είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών:
αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #860.000,00€#, νόμισμα
ευρώ. γ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό
μόνο για το ΕΙΔΟΣ (ii) προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς
σκύλων Κ-9: είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) τα ακόλουθα έτη:  έτος (2017)
κύκλος εργασιών (#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)  έτος (2018) κύκλος
εργασιών (#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)  έτος (2019) κύκλος εργασιών
(#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ) είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών:
αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (#130.000,00€#), νόμισμα
ευρώ..»

[…]

2.2.8.1.

«Προκαταρκτική

προσφορών»:

«Προς

προκαταρκτική

απόδειξη
απόδειξη

κατά
ότι

την

οι

υποβολή

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 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή

της

προσφοράς

τους

ως

δικαιολογητικό

συμμετοχής,

το

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.1 και 3 Του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),…» […] 2.2.8.2» Αποδεικτικά μέσα» […]
Β.1….. 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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Παράλληλα, απαιτείται
επιπλέον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που
ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά και δεν
χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το ως άνω δικαιολογητικό
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf...» […]
2.2.3 «Λόγοι αποκλεισμού» : «2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή: (α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή/και (β) μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, ή/και (γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας

για

παραβάσεις

της

εργατικής

νομοθεσίας.….»

[…]2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»:
«2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και Β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
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2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Γ) Για τη διευκόλυνση της
Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων οι
συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και
Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι
Υπουργείο ...), β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και
τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
οικονομικού

φορέα

που

συμμετέχει

στο

διαγωνισμό

(σε

περίπτωση

αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω
στοιχεία για όλα τα μέλη της. γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός
Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο εξώφυλλό της και Αριθμός
του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά), δ) ότι η
προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης,…» […]
2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών»: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι
την 20-02-2022. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
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όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς…».
21. Επειδή, στο με αριθ. Πρωτ. 2832.3/15706/2-03-2021 έγγραφο με
θέμα

«Παράταση

της

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών

της

αριθ.

...Διακήρυξης .../.../...2ου (ΑΔΑΜ ... - ΑΔΑ ..., Συστημικοί αριθμοί: -..., ...-) : i)
για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές
κάμερες και ραντάρ» και ii) για την «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων
μεταφοράς ...» [….]» ορίζεται ότι: «[…]2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) για την Τετάρτη, 243-2021 και ώρα 11:00. 3. Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του
διαγωνισμού, τροποποιείται αντίστοιχα η ημερομηνία των όρων που αφορούν
στο χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
στους όρους 2.2.2.1 και 2.4.5 της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: (α)
«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 την 24-4-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.» (β)
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι την 25-3- 2022.».
22. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η
διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

78/2007,19/2005,31/2003),

όσο

και

τους

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (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). Επομένως, η
αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται
και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε
παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητας των εγκριτικών πράξεων
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
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να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την
προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
23.

Επειδή, συνεπώς η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να

καθορίσει τις προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε το ενωσιακó και εθνικó
δίκαιο, του διαγωνισµού µε δύο βασικούς περιορισµούς: (α) να µην
περιορίζεται ο ελεύθερος και ανóθευτος ανταγωνισµóς και η ευρεία
συµµετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες µέσω της επιβολής προδιαγραφών
που συρρικνώνουν την ελεύθερη αγορά και (β) να τίθενται κατά τέτοιο τρóπο
στο κείµενο της διακήρυξης, ώστε να είναι αρκετά ακριβείς και να µην
καταλείπεται οιαδήποτε αµφιβολία στους προσφέροντες ως προς την
κατανóηση και τον προσδιορισµó του αντικειµένου και των απαιτήσεων της
διακήρυξης. Επιπρóσθετα, κάθε αναθέτουσα αρχή στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να λαµβάνει υπóψη το κριτήριο της αναλογικóτητα υπó την έννοια óτι
τυχóν περιοριστικά µέτρα που τίθενται µε τους óρους της διακήρυξης
µπορούν να θεωρηθούν óτι συµβιβάζονται µε τον ενωσιακó δίκαιο µóνον εάν
µπορεί να αποδειχθεί óτι: (α) έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση θεµιτού
σκοπού δηµóσιας τάξης που έχει τεθεί προς το γενικó συµφέρον, (β)
εφαρµóζονται κατά τρóπου που δεν δηµιουργεί διακρίσεις, (γ) είναι κατάλληλα
για την επίτευξη αυτού του επιδιωκóµενου σκοπού και (δ) δεν είναι
δεσµευτικά πέραν του βαθµού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του
σκοπού (βλ.ΔΕΚ απóφαση της 3η Φεβρουαρίου 1993 Vereniging Veronica
Omroep Organisatie κατά Commissariaat voor de Media, C-148/91, σκ. 9,
Dieter Kraus κατά Land Baden-Wurttemberg, C-19/92, σκ. 32). Με άλλα λóγια
η αναθέτουσα αρχή είναι εκείνη που καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής
και επαγγελµατικής ικανóτητας των υποψηφίων οικονοµικών φορέων, το
οποίο, óµως και πρέπει να συνδέεται και να τελεί σε αναλογία προς το
αντικείµενο της σύµβασης και να δικαιολογείται απó τη φύση και το σκοπó του
συγκεκριµένου έργου, ήτοι δύναται η αναθέτουσα αρχή να ζητά ένα ή
περισσóτερα δικαιολογητικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση
σύµβασης,

τις

απευθύνεται

δυνατóτητες

και

την

της

ανάγκη

συγκεκριµένης
εξασφάλισης

αγοράς

συνθηκών

στην

οποία

πραγµατικού

ανταγωνισµού.
24.Επειδή, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της
επιτάχυνσης

των

διαγωνιστικών

διαδικασιών
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διαγωνιζομένων

από

την

υποχρέωση

προσκόμισης

πολυάριθμων

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
και ενέχει, προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας καταρχήν εμπιστοσύνης ως
προς τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και όσον αφορά τα εξ αυτού
δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της ανακήρυξής του
ως αναδόχου.
25.Επειδή τo ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής
κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης,
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τα εν λόγω, δε, πιστοποιητικά,
κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, υποβάλλονται από τον προσωρινό
ανάδοχο κατόπιν προς τούτο κλήσης της αναθέτουσας αρχής, πλην της
περίπτωσης ενεργοποίησης της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 79 του
ιδίου νόμου, όταν δηλαδή απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ή
στην περίπτωση που άλλως ορίζει η διακήρυξη οι όροι της οποίας δεν έχουν
προσβληθεί.
26. 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».
27.Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα
άσκησης προσφυγής» του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος
ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του
17
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νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».
28.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
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».
29.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
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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
30. Επειδή, προϋπόθεση της 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 και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού
μέτρου, γ) η 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 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 (άρθρο 15 του ΠΔ
39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).
31.Επειδή για την οριστική κρίση περί της βασιμότητας των λόγων της
προσφυγής απαιτείται έρευνα και μελέτη του ιστορικού καθώς και των λοιπών
στοιχείων του φακέλου βάσει των οικείων όρων της διακήρυξης, των
διευκρινίσεων και της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς
και, ενδεχομένως, ερμηνείας όρων αυτών.
32. Επειδή, η ζημία του προσφεύγοντος από τον αποκλεισμό της
συμμετοχής του στο διαγωνισμό είναι πρόδηλη και οπωσδήποτε μη αμελητέα
(πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 739/2008,1087/2006,822/2005).
33.Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως
απαράδεκτη ή αβάσιμη. Επίσης, 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. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, από μια γενική θεώρηση και στάθμιση των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου
συμφέροντος, προκύπτει αναμφίβολα ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από
τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι λιγότερες από τα οφέλη.
34. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, το πλέον πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο,
για την προσωρινή προστασία των διακινδυνευόμενων συμφερόντων του
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προσφεύγοντος, είναι η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης η
οποία (αναστολή) διατάσσεται με διάρκεια βεβαία και εύλογη δηλαδή μέχρι
την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής, και πάντως εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
35. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
36. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω το υπό εξέταση αίτημα αναστολής
της προσβαλλόμενης απόφασης και λήψης προσωρινών μέτρων πρέπει να
γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων του αιτούντος.
Αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’αριθμ. ...απόφασης του
Υπουργού ... μέχρι την έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 14 Μαΐου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν στον
Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ
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