ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ

402 /2020

Αποτελούμενο από τoν Πρόεδρό του Δημήτριο Πέππα, Σύμβουλο, και
τους Ιωάννα Ρούλια και Αθανάσιο Καρακόιδα, Παρέδρους.
Συνήλθε με τηλεδιάσκεψη στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 για να ελέγξει τη
νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και των πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για
την προμήθεια υγρών καυσίμων από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και τα νομικά
του πρόσωπα Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Αλεξάνδρειας (νπδδ), Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας,
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (νπδδ)
και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
(νπδδ) για τα έτη 2021 και 2022, τα στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο στις 4.9.2020 (αριθ. πρωτ. ΕΣ 44635) και συμπληρώθηκαν
στις 17.9.2020 (αριθ. πρωτ. ΕΣ 46558).
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αθανασίου Καρακόιδα.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Φ.329/2020
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Ι. Τα πέντε (5) σχέδια σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων
από τον ως άνω Δήμο και τα ανωτέρω νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2021
και 2022 και η υποκείμενη διαδικασία ανάθεσης, η οποία προκηρύχθηκε με
την 6156/30.4.2020 διακήρυξη του ως άνω Δήμου, που αφορά και την ανάθεση
της προμήθειας λιπαντικών για τα ίδια ως άνω έτη, συνολικής εκτιμώμενης
δαπάνης 1.689.393,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από
αντίστοιχους ίδιους πόρους του ως άνω Δήμου και των ανωτέρω νομικών του
προσώπων, εισάγονται παραδεκτώς στο Κλιμάκιο για έλεγχο νομιμότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 1 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για
τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127/29.6.2020).
ΙΙ. Με την 126/14.2.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αλεξάνδρειας, που έλαβε υπόψη την 3/7.2.2020 σχετική μελέτη της
Διεύθυνσης

Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του

Δήμου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της ανωτέρω
διακήρυξης του ανοικτού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την ανάθεση
της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον ως άνω Δήμο και τα
νομικά του πρόσωπα Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας

Δήμου

Αλεξάνδρειας,

Αλεξάνδρειας, Σχολική

Κοινωφελής

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Επιχείρηση

Δήμου

Εκπαίδευσης

Δήμου

Αλεξάνδρειας και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
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Αλεξάνδρειας για τα έτη 2021 και 2022, και ειδικότερα από 1.1.2021 ή από τον
χρόνο της τυχόν μεταγενέστερης υπογραφής των σχετικών συμβάσεων έως
31.12.2021, με δυνατότητα έως και εξάμηνης παράτασης χωρίς αύξηση των
συμβατικών ποσοτήτων και των αντίστοιχων πιστώσεων (άρθρο 1.3 της
διακήρυξης). Σύμφωνα με τη διακήρυξη, που δημοσιεύθηκε νομίμως,

η

συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 1.689.393,96 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, ενώ ειδικά η εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας υγρών καυσίμων, και,
ειδικότερα, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου
θέρμανσης, που αποτελεί την Ομάδα (Τμήμα) Α΄, με τίτλο «Καύσιμα Δήμου
Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων», της συνολικής προμήθειας,
είναι 1.645.224,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 1.3 της διακήρυξης). Η ως άνω δε
Ομάδα

(Α΄),

υποδιαιρείται

στις

Υποομάδες

Α1΄

«Καύσιμα

Δήμου

Αλεξάνδρειας», με εκτιμώμενη δαπάνη 925.412,88 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, Α2΄
«Καύσιμα Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Αλεξάνδρειας», με εκτιμώμενη δαπάνη 111.661,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
Α3΄ «Καύσιμα Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας», με
εκτιμώμενη δαπάνη 53.270,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, Α4΄ «Καύσιμα Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», με εκτιμώμενη
δαπάνη 293.760,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και Α5΄ «Καύσιμα Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», με εκτιμώμενη δαπάνη
261.120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 1.3 της διακήρυξης). Περαιτέρω, στη
διακήρυξη προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μία ή
περισσότερες Ομάδες (Τμήματα) της προμήθειας και για το σύνολο των ειδών
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κάθε Ομάδας (άρθρα 1.3, 2.4.1 και 2.4.4 της διακήρυξης). Ως κριτήριο δε
κατακύρωσης ειδικώς για τα είδη της Ομάδας Α΄ (υγρά καύσιμα) ορίστηκε η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και,
ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην κατά
την ημέρα παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης των αντίστοιχων καυσίμων
(ειδών), σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Ημαθίας
(άρθρα 1.3, 2.3.1 και 2.4.4 της διακήρυξης).
ΙΙΙ. A. Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄
147) ορίζει στο άρθρο 71 «Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)» ότι «Οι συμβάσεις ανατίθενται (…) εφόσον η αναθέτουσα αρχή
έχει επαληθεύσει, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως και 81, ότι πληρούνται όλες οι
κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη σύμβασης ή
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα έγγραφα της σύμβασης,
(…) β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται
από τη συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 73 και 74 και πληροί τα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα
75 (…)», στο άρθρο 79 «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ότι «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

5

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 (…)
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. (…). 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
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σε ηλεκτρονική μορφή. (…) 5. (...) Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή (…) 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 (…). 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 (…). Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση (…) διαθέτει ήδη τα
δικαιολογητικά αυτά. (…)», στο άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7α΄, αδ΄ και
αε΄ του ν. 4605/2019 (Α΄ 52/1.4.2019), ότι «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 (…). Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν
αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο (…)», στο
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άρθρο 91 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» 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 (…) 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. (…)», στο άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 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 (…)»
(βλ. και το όμοιο άρθρο 2.4.3.1 της ως άνω διακήρυξης), στο άρθρο 103
«Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 παρ. 19, 20, 21, 22 και 23 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και με το
άρθρο 43 παρ. 12α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 4605/2019 (Α΄ 52/1.4.2019), ότι
«Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο
άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και
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για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 (…) Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. (…) 3. Αν, κατά τον έλεγχο των
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (…) και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του
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προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του (…) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 5. Αν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75 (…), απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου (…) και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η
διαδικασία

ματαιώνεται.

6.

Η

διαδικασία

ελέγχου

των

παραπάνω

δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του
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φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (…)» (βλ. και
το όμοιο άρθρο 3.2 της ως άνω διακήρυξης), στο άρθρο 104 «Χρόνος
συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» ότι «1. Το δικαίωμα
συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του
άρθρου 80 (…)» και στο άρθρο 106 «Ματαίωση διαδικασίας» ότι «1. Η
αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α)
εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη (…) λόγω απόρριψης όλων των προσφορών
ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης
(…)» (βλ. το όμοιο άρθρο 3.5 της ως άνω διακήρυξης).
Β. Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων σχετικώς στα άρθρα του ν.
4412/2016: 73, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137), με το άρθρο 107 παρ. 6, 7, 8 και 9 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και με
το άρθρο 235 παρ. 3 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167/30.10.2019), 74, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 10 και 11 του ν. 4497/2017, 75, 79, 80,
όπως προεκτέθηκε ότι τροποποιήθηκε, 91 και 93, καθώς και στο Παράρτημα
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XII του Προσαρτήματος Α΄ του ίδιου νόμου, η ως άνω διακήρυξη ορίζει ότι
«(…)2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) (…) ένας περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: (…) 2.2.3.4.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις: (…) (β) εάν (…) έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες (…) 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 (…) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε
τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου, 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. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν
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αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 2.2.3.6. Οικονομικός
φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (…) 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη

διαδικασία

σύναψης

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 σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. (…) Οι
εγκατεστημένοι

στην

Ελλάδα

οικονομικοί

φορείς

πρέπει

να

είναι

εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. (…)
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
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επιλογής των παραγράφων 2.2.4 (…) της παρούσας, 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), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1. (…) 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 παραγράφου (…) 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 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
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ισχύουν. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: (…) οι υπεύθυνες δηλώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους. 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: (…) 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 εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του
ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (…) Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

του

οικονομικού

φορέα,

για

τους

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. γ) Για
τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
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
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την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (…) δ) Για τις
λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. ε) για την παράγραφο 2.2.3.8.
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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
καταλληλότητας
προσκομίζουν

για

την

άσκηση

επαγγελματικής

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου

δραστηριότητας)
επαγγελματικού

ή

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. (…) Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (…) Επισημαίνεται ότι, τα
δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. (…) Β.5. Για την απόδειξη της
νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
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προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (…)
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους. (…) Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν (…) 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. 2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών. Η
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 (…) 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, (…) η) η οποία
παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους (…) της
σύμβασης. (…)».
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Γ. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι
ενόψει

της

έκδοσης

της

απόφασης

οριστικής

κατακύρωσης

των

αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού, ο ανακηρυχθείς προσωρινός
ανάδοχος της ελεγχόμενης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016
σύμβασης προμήθειας οικονομικός φορέας προσκαλείται από την αναθέτουσα
αρχή και υποχρεούται να υποβάλει εντός δεκαήμερης προθεσμίας τα
προβλεπόμενα στην ως άνω διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης προς
απόδειξη

της

μη

συνδρομής

στο

πρόσωπό

του

των

αντίστοιχων

προβλεπόμενων στη διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 73 και 74 του ν.
4412/2016, λόγων αποκλεισμού του από τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και
της εκπλήρωσης των αντίστοιχων προβλεπόμενων στη διακήρυξη, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
αλλά

και

προς

έλεγχο

της

ακρίβειας

των

δηλωθέντων

σχετικώς

προαποδεικτικώς από αυτόν στο ΕΕΕΣ, η μη ακρίβεια των οποίων συνιστά
αυτοτελή λόγο αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό (απόρριψης της
προσφοράς του). Ειδικότερα, πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλει, σε
περίπτωση που είναι ημεδαπή ομόρρυθμη εταιρεία: i) Υπεύθυνη δήλωση
νομίμου εκπροσώπου της, που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν
απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών της που αφορούν στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προς απόδειξη της μη συνδρομής του
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σχετικού λόγου αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.2 περ. α΄ της διακήρυξης. ii)
Εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που να αποδεικνύει ότι τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες, προς απόδειξη της μη συνδρομής του σχετικού λόγου
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4 περ. β΄ της διακήρυξης. iii)

Yπεύθυνη

δήλωση νομίμου εκπροσώπου της, που να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της οι αναφερόμενες στο
άρθρο 2.2.3.2 γ΄ της διακήρυξης πράξεις επιβολής προστίμου, με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για αντίστοιχες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας,
προς απόδειξη της μη συνδρομής του σχετικού λόγου αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.2 γ΄ της διακήρυξης. iv) Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της,
που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου
υπογραφής, ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, ότι δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ότι δεν
συντρέχει στην περίπτωσή της μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
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την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, ότι δεν συντρέχει στην περίπτωσή
της μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή της κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
ελεγχόμενης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, ότι
δεν 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, ότι δεν
έχει κριθεί ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
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 2.2.9.2 της διακήρυξης, ότι δεν
επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να της αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της
ελεγχόμενης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, ότι δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά της, προς απόδειξη της μη συνδρομής των σχετικών λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4 περ. γ΄ έως θ΄ της διακήρυξης, v) Yπεύθυνη

20

δήλωση νομίμου εκπροσώπου της, που να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016, προς απόδειξη της μη συνδρομής του σχετικού λόγου αποκλεισμού
του άρθρου 2.2.3.8 της διακήρυξης. vi) Πιστοποιητικό περί της εγγραφής της
στο οικείο Επιμελητήριο και για το ειδικό της επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, προς
απόδειξη της εκπλήρωσης του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 2.2.4 της
διακήρυξης ως προς την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής
δραστηριότητας. vii) Δεδομένου ότι οι ομόρρυθμες εταιρείες δεν υποχρεούνται
να δηλώνουν τη νόμιμη εκπροσώπησή τους και τις μεταβολές της στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο / ΓΕΜΗ (άρθρα 95 και 96 του ν. 4635/2019, Α΄ 167), το
συμφωνητικό σύστασής της, καθώς και τα συμφωνητικά τροποποιήσεων του
καταστατικού της, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου
της, που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου υπογραφής, ότι αυτά εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους, προς απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής της. Εξαίρεση από τον
κανόνα της υποχρεωτικής υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται
μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή είτε έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
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σχετική εθνική βάση δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος
οικονομικός φορέας έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ του την ύπαρξη της αντίστοιχης
βάσης δεδομένων και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σ’ αυτή από
την αναθέτουσα αρχή, είτε διαθέτει ήδη τα σχετικά δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν δε ο προσωρινός ανάδοχος (ομόρρυθμη
εταιρεία) δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας
από την αναθέτουσα αρχή δεκαήμερης προθεσμίας ή τα προσκομίσει με
ελλείψεις που δεν δύνανται να συμπληρωθούν ή από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή στο πρόσωπό των ανωτέρω
αντίστοιχων

λόγων αποκλεισμού ή/και η εκπλήρωση των ανωτέρω

αντίστοιχων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ή/και η ακρίβεια των δηλωθέντων
σχετικώς εκ μέρους του στο ΕΕΕΣ, η προσφορά του απορρίπτεται και, σε
περίπτωση που είναι η μοναδική υποβληθείσα, ο διαγωνισμός ματαιώνεται, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται επί τη
βάσει σχετικής γνωμοδότησης (πρακτικού) της επιτροπής του διαγωνισμού.
Μόνο δε σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσωρινού
αναδόχου, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας και να συνοδεύεται με έγγραφα απόδειξης των αιτήσεων
χορήγησης των οικείων δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι είναι
αδύνατη η εντός της ανωτέρω προθεσμίας προσκόμιση ορισμένων εκ των
ανωτέρω δικαιολογητικών, με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει την
ανωτέρω προθεσμία υποβολής τους.
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IV. A. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
(5.6.2020), στον διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά για τα είδη της Ομάδας Α΄
(υγρά καύσιμα) μόνο ο οικονομικός φορέας …, που στο ΕΕΕΣ δικαιολογητικό συμμετοχής της στον διαγωνισμό δεν δήλωσε σε κανένα
σχετικό πεδίο (απάντησε «όχι» σε όλα τα σχετικά πεδία) ότι η σχετική με τα
δηλούμενα

εκ

μέρους

της

τεκμηρίωση-πληροφόρηση

διατίθεται

και

ηλεκτρονικά, δηλαδή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων προσβάσιμη από την
αναθέτουσα αρχή. Περαιτέρω, η εταιρεία αυτή υπέβαλε με την προσφορά της,
αν και δεν όφειλε στο στάδιο αυτό, τα εξής προβλεπόμενα στη διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης (βλ. τη σχετική αναφορά στην 262/28.7.2020
κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ως άνω Δήμου): i) Τα
50027/15.5.2020 και 5985/19.5.2020 αποσπάσματα ποινικού μητρώου των δύο
(2) διαχειριστών της εταιρείας (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β1 α΄ της διακήρυξης). ii)
Το 68587024/20.5.2020 πιστοποιητικό της ΑΑΔΕ για τη φορολογική
ενημερότητα της εταιρείας (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β1 β΄ της διακήρυξης), iii) το
300680/19.5.2020, με ισχύ μέχρι 18.11.2020, πιστοποιητικό του e-ΕΦΚΑ για
την ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, καθώς και τα 48593/2.6.2020 και
48844/2.6.2020, με ισχύ μέχρι 1.12.2020, πιστοποιητικά του e-ΕΦΚΑ για την
ασφαλιστική ενημερότητα των δύο (2) εταιρών της (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β1 β΄
της διακήρυξης). iv) Το 1215/18.5.2020 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου
Βέροιας ότι η εταιρεία και τα μέλη-εταίροι της δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθούν σε
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πτώχευση ούτε τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ούτε έχει κατατεθεί
αίτηση ή έχουν κάνει σχετική έναρξη ή ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με
τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκαν με τους ν.
4013/2011, 4072/2011, 4336/2015 και 4446/2016 (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β1 β΄
της διακήρυξης). v) Το 1050061.1537166/29.4.2020 Γενικό Πιστοποιητικό της
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητήριου Ημαθίας, που πιστοποιεί, μεταξύ άλλων,
την από 16.2.2005 νόμιμη σύσταση και τις έκτοτε μεταβολές της εταιρείας
(άρθρο 2.2.8.2 περ. Β5 της διακήρυξης), την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ στις
25.10.2012 (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β2 της διακήρυξης), καθώς και ότι δεν έχει
καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων της για τη λύση και θέση της
σε εκκαθάριση (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β1 β΄ της διακήρυξης). vi) Το από
16.2.2005 συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας, καθώς και τα από 9.6.2010,
18.10.2016 και 18.5.2017 συμφωνητικά τροποποίησης του καταστατικού της,
σύμφωνα με τα οποία νόμιμοι εκπρόσωποί της είναι αμφότεροι οι εταίροι και
διαχειριστές της (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β5 της διακήρυξης). vii) Τις
31091/2.11.2017, με διάρκεια έως 31.12.2018, και 1955/1.2.2019, με διάρκεια
έως 31.12.2020, όμοιες με την προς ανάθεση συμβάσεις μεταξύ αυτής και του
ως άνω Δήμου, συνολικού ποσού 1.643.780,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που
αποδεικνύουν ότι πληροί το τεθέν στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης κριτήριο
ποιοτικής επιλογής ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο
2.2.8.2 περ. Β3 της διακήρυξης). viii) Τα από 16.10.2019 πιστοποιητικά ISO
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9001:2015 και 14001:2015 της …, που ισχύουν μέχρι 5.2.2021 και
αποδεικνύουν ότι πληροί το τεθέν στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης κριτήριο
ποιοτικής επιλογής ως προς τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β4 της διακήρυξης). Υπέβαλε
ακόμη

την

από

17.2.2005

βεβαίωση

έναρξης

εργασιών

της

ΔΟΥ

Αλεξάνδρειας, που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ως δραστηριότητες της εταιρείας,
υπό την αρχική επωνυμία και εταιρική της σύνθεση (…, με τον … ως ένα εκ
των δύο εταίρων της αντί της νυν εταίρου της …), το λιανικό εμπόριο βενζίνης
και πετρελαίου για οχήματα, το χονδρικό εμπόριο βενζίνης και πετρελαίου και
το λιανικό εμπόριο ακάθαρτου πετρελαίου εξωτερικής καύσης οικιακής
χρήσης.
B. Με τη 209/23.6.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αλεξάνδρειας, που έλαβε υπόψη τα 1/12.6.2020 και 2/18.6.2020
πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού, κρίθηκαν παραδεκτά/ές τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και η οικονομική προσφορά της ως άνω
μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας (…) και ανακηρύχθηκε αυτή προσωρινή
μειοδότρια του διαγωνισμού για τα είδη (υγρά καύσιμα) της Ομάδας Α΄, με
προσφερόμενη συνολική τιμή 1.645.224,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθώς το
ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ήταν μηδενικό (0,00%) για όλα τα είδη της
Ομάδας.
Γ. Εν συνεχεία, με το 9173/29.6.2020 έγγραφο του Δημάρχου
Αλεξάνδρειας, που κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω προσωρινή ανάδοχο εταιρεία
την

1η.7.2020

με

ηλεκτρονικό

μήνυμα

μέσω

της

λειτουργικότητας
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«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για τον ως άνω διαγωνισμό [(βλ. άρθρο 17 παρ. 1
περ. 1.1 της 56902/215/19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», Β΄ 1924)],
προσκλήθηκε αυτή να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης
τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, αλλά και να
υποβάλει τα ίδια δικαιολογητικά εντύπως, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής τους υποβολής. Η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, όμως, υπέβαλε
δικαιολογητικά κατακύρωσης μετά την πάροδο της ως άνω τεθείσας
προθεσμίας, και, πιο συγκεκριμένα, το μεν ηλεκτρονικά (βλ. άρθρο 17 παρ. 1
περ. 1.2 της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης) στις 16.7.2020 το δε εντύπως,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στις 17.7.2020 (αρ. πρωτ. Δήμου Αλεξάνδρειας
10345/17.7.2020). Ειδικότερα, η εταιρεία υπέβαλε, μεταξύ άλλων: i) Την από
16.7.2020 υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της ότι ουδέποτε
ενημερώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κοινοποίηση της
ως άνω πρόσκλησης, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος του λογαριασμού
ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αυτή είχε δηλώσει και συνδέσει στο ΕΣΗΔΗΣ.
ii) Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης που είχε ήδη υποβάλει
στις 5.6.2020 με την προσφορά της και, ως εκ τούτου, ήδη διέθετε η
αναθέτουσα αρχή, ενώ ήταν και σε ισχύ κατά τον ανωτέρω χρόνο
κοινοποίησης στην εταιρεία της πρόσκλησης για την υποβολή των
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δικαιολογητικών

κατακύρωσης

(1.7.2020),

και,

επομένως,

δεν

ήταν

απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου ως δικαιολογητικά κατακύρωσης,
σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, με εξαίρεση το
1050061.1537166/29.4.2020 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Επιμελητήριου Ημαθίας, που δεν ίσχυε την 1η.7.2020, σύμφωνα με όσα έγιναν
σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, κατά το μέρος που πιστοποιεί την εγγραφή
της εταιρείας στο ως άνω Επιμελητήριο/ΓΕΜΗ, καθώς έχει εκδοθεί πριν από
περισσότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αυτή.
iii) Την από 9.7.2020 υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος της δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της που αφορούν στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ότι μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της καμία πράξη επιβολής
προστίμου με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό της οι οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.3.4 (περ. γ΄ έως θ΄) λόγοι
αποκλεισμού και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. iv) Την ήδη υποβληθείσα στις
5.6.2020, με την υποβολή της προσφοράς της, προαναφερόμενη βεβαίωση
έναρξης εργασιών της.
Δ. Με το 3/22.7.2020 δε πρακτικό της, η επιτροπή του διαγωνισμού
γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της προσφοράς της ως άνω εταιρείας, ως μη
κανονικής, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3α΄ και β΄ του ν. 4412/2016, της
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κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής της και της ματαίωσης του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του ν. 4412/2016, με την
αιτιολογία ότι: i) Το ανωτέρω από 29.4.2020 υποβληθέν από την εταιρεία
πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ημαθίας αφενός μεν πιστοποιεί την εγγραφή
της εταιρείας στο Επιμελητήριο αυτό μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς της (5.6.2020) και όχι και κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ως
άνω πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (1.7.2020),
καθότι, σύμφωνα με το προεκτεθέν άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης, το εν λόγω
πιστοποιητικό ισχύει μόνο μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσής του, αφετέρου δε δεν πιστοποιεί το ειδικό επάγγελμα της
εταιρείας. ii) Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας
υποβλήθηκε εκπροθέσμως, ήτοι μετά την πάροδο της ως άνω τεθείσας
δεκαήμερης προθεσμίας, κατά παράβαση του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 και
του άρθρου 3.2 της διακήρυξης, δεδομένου και του ότι δεν υποβλήθηκε από
την εταιρεία προς την αναθέτουσα αρχή πριν από την πάροδο της ως άνω
προθεσμίας το προβλεπόμενο στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 103 του ν.
4412/2016 αίτημα παράτασης της προθεσμίας αυτής.
Ε. Με την 262/28.7.2020 όμως, απόφασή της, που έλαβε υπόψη το
τελευταίο ως άνω πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού αλλά και το
10815/27.7.2020 σχετικό υπόμνημα του Αυτοτελούς Γραφείου Ειδικών
Συμβούλων, Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών του ως άνω Δήμου, η ως
άνω Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε, διαφοροποιούμενη σε σχέση με την ως
άνω γνωμοδότηση (πρακτικό) της επιτροπής του διαγωνισμού, να αποδεχθεί τα
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ως άνω υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και την προσφορά της
προσωρινής αναδόχου εταιρείας και να της κατακυρώσει οριστικά την
προμήθεια των ειδών (καυσίμων) της Ομάδας Α΄, σύμφωνα με την ανωτέρω
προσφορά της, με την αιτιολογία ότι: i) Το ανωτέρω πιστοποιητικό του
Επιμελητηρίου Ημαθίας το διέθετε ήδη η επιτροπή του διαγωνισμού, και
επομένως, δεν έπρεπε καν να το ζητήσει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης, που ορίζει ότι ο προσωρινός
ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλει δικαιολογητικά που η αναθέτουσα
αρχή ήδη διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, το ανωτέρω πιστοποιητικό το είχε
υποβάλει η εταιρεία στον ως άνω Δήμο, στο πλαίσιο δύο προηγούμενων
όμοιων με τον παρόντα διαγωνισμών και με βάση αυτό ανακηρύχθηκε
προσωρινή

ανάδοχος

των

οικείων

προμηθειών

καυσίμων

(βλ.

τις

1955/1.2.2019 και 31091/2.11.2017 σχετικές συμβάσεις της εταιρείας με τον
Δήμο), ενώ το υπέβαλε εκ περισσού τόσο με την υποβολή της προσφοράς της
στον διαγωνισμό στις 5.6.2020 όσο και στις 16.7.2020 ως δικαιολογητικό
κατακύρωσης. Το πιστοποιητικό δε αυτό δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθότι σ’
αυτό αποτυπώνεται η αρχική εγγραφή της εταιρείας στο οικείο Επιμελητήριο
και οι τροποποιήσεις του καταστατικού της, και, επομένως, ίσχυε κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης της προσωρινή αναδόχου εταιρείας
για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (1.7.2020). Περαιτέρω, το
πιστοποιητικό αυτό, όπως και όλα τα όμοια που εκδίδει το Επιμελητήριο
Ημαθίας, έχει συγκεκριμένη τυποποίηση, με συνέπεια να μην αναγράφεται σε
αυτό το ειδικό επάγγελμα της εταιρείας, ήτοι οι Κωδικοί Αριθμοί
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Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) της. Το ειδικό, όμως, επάγγελμα της εταιρείας
αναφέρεται στη ανωτέρω «Βεβαίωση έναρξης εργασιών» της, που έχει εκδοθεί
από την ΔΟΥ Αλεξάνδρειας και η εταιρεία υπέβαλε τόσο με την υποβολή της
προσφοράς της στον διαγωνισμό στις 5.6.2020 όσο και στις 16.7.2020, ως
δικαιολογητικό κατακύρωσης. ii) Στο πλαίσιο σταθμίσεων επιείκειας του
νομοθέτη των δημοσίων συμβάσεων, οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
4412/2016, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο του ν.
4605/2019, δεν απαγορεύουν την εντός της τεθείσας στον προσωρινό ανάδοχο
προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης κοινοποίηση
σ’ αυτόν διαπίστωσης της επιτροπής του διαγωνισμού ότι τα δικαιολογητικά
δεν προσκομίστηκαν, την οποία μπορεί να ακολουθήσει η ενεργοποίηση του
δικαιώματος του προσωρινού αναδόχου να υποβάλει εντός της τεθείσας
προθεσμίας αίτημα για παράτασή της, το οποίο είναι υποχρεωμένη να δεχθεί η
αναθέτουσα αρχή και να παρατείνει την προθεσμία για όσο χρόνο απαιτηθεί
για να χορηγηθούν τα οικεία πιστοποιητικά στον προσωρινό ανάδοχο από τις
αρμόδιες αρχές. Εν προκειμένω δε, η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία αφενός
είχε υποβάλει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήδη κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς (5.6.2020) και αυτά βρίσκονταν σε ισχύ κατά
τον χρόνο της πρόσκλησής της για υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (1.7.2020), ενώ σε κάθε περίπτωση τα υπέβαλε εκ νέου στις
16.7.2020, ήτοι μόνο τρεις (3) ημέρες μετά την πάροδο της τεθείσας
προθεσμίας για την προσκόμισή τους. Η δε καθυστέρηση της υποβολής τους
οφειλόταν, σύμφωνα με την ανωτέρω ηλεκτρονικώς υποβληθείσα υπεύθυνη
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δήλωση νομίμου εκπροσώπου της, στο γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ως άνω κοινοποίηση σ’ αυτή της
πρόσκλησης, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος του λογαριασμού ηλεκτρονικών
μηνυμάτων που αυτή είχε δηλώσει και συνδέσει στο ΕΣΗΔΗΣ. Άλλωστε, η ως
άνω προσωρινή ανάδοχος είναι ο μοναδικός οικονομικός φορέας που
συμμετείχε στον διαγωνισμό για την προμήθεια των υγρών καυσίμων (είδη
Ομάδας Α΄), με συνέπεια να μην διακυβεύονται σε καμία περίπτωση οι αρχές
της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας στο
πλαίσιο

της

προκείμενης

διαγωνιστικής

διαδικασίας,

ενώ

τόσο

οι

προαναφερόμενες σταθμίσεις επιείκειας του νομοθέτη όσο και προφανείς
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας, συνεπάγονται την κάμψη της αρχής της
τυπικότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.
ΣΤ. Ακολούθως, συντάχθηκαν και τα αντίστοιχα πέντε (5) συνολικά
ελεγχόμενα σχέδια σύμβασης (μεταξύ της αναδόχου … και του Δήμου
Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αλεξάνδρειας, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αλεξάνδρειας και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αλεξάνδρειας, αντίστοιχα, για τα αντίστοιχα είδη/καύσιμα των ως άνω
Υποομάδων Α1΄, Α2΄, Α3΄, Α4΄ και Α5΄, αντίστοιχα).
V. Με δεδομένα αυτά και την 12106/19.8.2020 βεβαίωση του
Δημάρχου Αλεξάνδρειας ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις
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ασφαλιστικών μέτρων και άλλα ένδικα μέσα (βοηθήματα) κατά των πράξεων
της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως,
σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, δεν απορρίφθηκε
στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με την ως άνω
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ως άνω Δήμου
(αναθέτουσας αρχής), η προσφορά της ανωτέρω προσωρινής αναδόχου
ημεδαπής ομόρρυθμης εταιρείας, δεν κατέπεσε υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής της και δεν ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, δεδομένου ότι
αυτή ήταν η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, καθότι:
Α) Αυτή (προσωρινή ανάδοχος εταιρεία) ουδέποτε υπέβαλε ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δηλαδή ούτε καν μετά την πάροδο της ως άνω
ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή (τον ως άνω Δήμο) δεκαήμερης
προθεσμίας, που άρχισε από την επομένη της 1.7.2020, που είναι η ημερομηνία
κοινοποίησης σ’ αυτή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής πρόσκλησης, και διήρκεσε μέχρι τις 13.7.2020,
δεδομένου ότι η προηγούμενη ημέρα ήταν αργία (βλ. και άρθρο 8 παρ. 2 της
ως άνω υπουργικής απόφασης): i) Την απαιτούμενη, σύμφωνα με όσα έγιναν
σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ, που να αποδεικνύει ότι τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες,
προς απόδειξη της μη συνδρομής του σχετικού λόγου αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.4 περ. β΄ της διακήρυξης. ii) Το απαιτούμενο, σύμφωνα με όσα έγιναν
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σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,
εν προκειμένω του Επιμελητηρίου Ημαθίας, για το ειδικό της επάγγελμα, ήτοι
τους ΚΑΔ αυτής, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του, δεδομένου ότι στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 111 του ν.
4635/2019) δεν προβλέπεται άλλος χρόνος ισχύος του, προς απόδειξη της
εκπλήρωσης του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 2.2.4 της διακήρυξης ως προς
την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Το
πιστοποιητικό δε αυτό ήταν δυνατόν να εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
111 παρ. 2 του ν. 4635/2019, από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ως άνω
Επιμελητηρίου, παρά τα περί του αντιθέτου αναφερόμενα στην ως άνω
κατακυρωτική απόφαση, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 περ. α΄ του ν.
4635/2019 στη μερίδα της ως άνω εταιρείας στο ΓΕΜΗ είναι καταχωρημένοι ο
κύριος και οι δευτερεύοντες ΚΑΔ της, καθώς και οι μεταβολές ή/και διακοπές
τους. Περαιτέρω, το πιστοποιητικό αυτό δεν δύναται να αναπληρωθεί από την
ανωτέρω υποβληθείσα τόσο στις 5.6.2020, με την προσφορά της εταιρείας, όσο
και στις 16.7.2020, ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, βεβαίωση έναρξης
εργασιών της αφενός διότι η εν λόγω βεβαίωση δεν προβλέπεται ως σχετικό
δικαιολογητικό κατακύρωσης ούτε από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016
(άρθρο 80 παρ. 3 του ν. 4412/2016) ούτε από το σχετικό άρθρο της διακήρυξης
(2.2.8.2 περ. Β.2) και αφετέρου διότι έχει εκδοθεί στις 17.2.2005, ήτοι
περισσότερο από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τις ημερομηνίες
υποβολής της (5.6.2020 και 16.7.2020). iii) Το απαιτούμενο, σύμφωνα με όσα
έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, πιστοποιητικό εγγραφής της στο ως
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άνω Επιμελητήριο/ΓΕΜΗ κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ως άνω
πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (1.7.2020),
δεδομένου ότι το ανωτέρω Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Επιμελητήριου Ημαθίας, που η εταιρεία προσκόμισε τόσο στις 5.6.2020, με
την υποβολή της προσφοράς της, όσο και στις 16.7.2020, ως δικαιολογητικό
κατακύρωσης, πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την εγγραφή της εταιρείας στο ως
άνω Επιμελητήριο/ΓΕΜΗ μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της
(5.6.2020) και όχι κατά τον χρόνο υποβολής του ως δικαιολογητικού
κατακύρωσης (16.7.2020), καθότι, σύμφωνα με το προεκτεθέν άρθρο 2.2.8.2
περ. Β2 της διακήρυξης (βλ. και άρθρο 80 παρ. 12 περ. γ΄ του ν. 4412/2016,
όπως ισχύει), δεν ισχύει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης για περισσότερο από
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του, που ήταν η
29.4.2020. Αυτό δε αφενός ήταν αδύνατον να έχει κατατεθεί από την εταιρεία
στους προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς του ως άνω Δήμου, στο πλαίσιο
των οποίων ανατέθηκαν στην εταιρεία οι προαναφερόμενες 31091/2.11.2017
και 1955/1.2.2019 συμβάσεις προμήθειας καυσίμων στον Δήμο, όπως μη
ορθώς διαπιστώθηκε στην ανωτέρω κατακυρωτική των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού απόφαση, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί στις 29.4.2020, ήτοι πολύ
μεταγενέστερα από τη διενέργεια των διαγωνισμών αυτών, και αφετέρου δεν
έχει απεριόριστη ισχύ ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, όπως αβασίμως
κρίθηκε με την ίδια ως άνω κατακυρωτική απόφαση, καθώς, σύμφωνα με όσα
έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ.Γ και αμέσως πιο πάνω, αυτό έπρεπε να
έχει εκδοθεί μέχρι και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
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του (16.7.2020), για να ισχύει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, γεγονός που
δεν συμβαίνει, δεδομένου ότι εκδόθηκε στις 29.4.2020, στις δε διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή του (άρθρο 111 του ν. 4635/2019) δεν προβλέπεται η ισχύς
του ως απεριόριστη. iv) Την απαιτούμενη, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς
δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της, που
έπρεπε να έχει συνταχθεί μετά την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται να φέρει
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι τα ανωτέρω υποβληθέντα τόσο στις
5.6.2020, με την υποβολή της προσφοράς της, όσο και στις 16.7.2020, ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης, συμφωνητικά σύστασής της αλλά και
τροποποιήσεων του καταστατικού της εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους, προς απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής της, σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.8.2 περ. Β.5 της διακήρυξης. Τούτο, δεδομένου ότι η ανωτέρω
εταιρεία δεν είχε δηλώσει στο ΕΕΕΣ της ότι η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λάβει οποιοδήποτε/οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά
ή/και τις σχετικές πληροφορίες από αντίστοιχη βάση δεδομένων, με
δυνατότητα ηλεκτρονικής της πρόσβασης σ’ αυτή, ούτε προκύπτει ότι η
αναθέτουσα αρχή διέθετε ήδη οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά
που να είναι εν ισχύ.
Β) Υπέβαλε εκπροθέσμως, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη
σκέψη ΙΙΙ. Γ, στις 16.7.2020, ήτοι μετά την από 13.7.2020 πάροδο της ως άνω
τεθείσας δεκαήμερης προθεσμίας και χωρίς να έχει ζητήσει πριν από την
πάροδό της οποιαδήποτε παράτασή της, ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, την
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από 9.7.2020 απαιτούμενη, σύμφωνα με όσα επίσης έγιναν σχετικώς δεκτά στη
σκέψη ΙΙΙ. Γ, υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος της δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της που αφορούν στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ότι μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της καμία πράξη επιβολής προστίμου με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι
οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.3.4 (περ. γ΄ έως θ΄) λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016. Άλλωστε, το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόσκληση για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στάλθηκε (κοινοποιήθηκε) από
την αναθέτουσα αρχή (τον ως άνω Δήμο) στην ανωτέρω προσωρινή ανάδοχο
εταιρεία και παραλήφθηκε από αυτή την 1 η.7.2020 αποδεικνύεται από την
προσκομισθείσα στο Κλιμάκιο σχετική από 1.7.2020 εκτύπωση από τις
«Αναφορές πληροφοριών» του ΕΣΗΔΗΣ για τον ως άνω διαγωνισμό,
σύμφωνα με την οποία η ως άνω πρόσκληση κοινοποιήθηκε (στάλθηκε)
ηλεκτρονικώς μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ από
τον πιστοποιημένο για το ΕΣΗΔΗΣ χρήστη της αναθέτουσας αρχής Δημήτριο
Κακαγιάννη στον εταίρο και πιστοποιημένο για το ΕΣΗΔΗΣ χρήστη της
εταιρείας … την 1η.7.2020 και ώρα 7:21:11. Τα στοιχεία δε αυτά και ειδικά ο
καταγεγραμμένος χρόνος τους, συνιστούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της
ως άνω υπουργικής απόφασης, απόδειξη ότι η σχετική επικοινωνία μεταξύ της
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αναθέτουσας αρχής, ήτοι του ως άνω Δήμου, και της ανωτέρω προσωρινής
αναδόχου διενεργήθηκε και, επομένως, ότι η επίμαχη πρόσκληση πράγματι
στάλθηκε (κοινοποιήθηκε) ηλεκτρονικώς από την αναθέτουσα αρχή στην
ανωτέρω προσωρινή ανάδοχο κατά τη ανωτέρω ημερομηνία (1.7.2020) και
ώρα. Ο προβαλλόμενος δε στην ανωτέρω από 16.7.2020 σχετική υπεύθυνη
δήλωση νομίμου εκπροσώπου της προσωρινής αναδόχου εταιρείας ισχυρισμός
ότι δεν ενημερώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ως άνω
κοινοποίηση

σ’

αυτή

της

ανωτέρω

πρόσκλησης,

εξαιτίας

τεχνικού

προβλήματος του λογαριασμού ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αυτή είχε
δηλώσει και συνδέσει στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος υιοθετήθηκε από την
αναθέτουσα αρχή χωρίς άλλη αιτιολογία στην ανωτέρω κατακυρωτική
απόφαση, δεν συνιστά ανταπόδειξη ότι η επίμαχη πρόσκληση δεν
κοινοποιήθηκε στην εταιρεία την ανωτέρω ημερομηνία (1.7.2020), προεχόντως
διότι δεν αναφέρεται στην αιτία, στο είδος και στη διάρκεια του
επικαλούμενου τεχνικού προβλήματος, δεν ερείδεται σε σχετική τεχνική
πραγματογνωμοσύνη και, τέλος, δεν αναφέρεται καν στην ημερομηνία της
επικαλούμενης καθυστερημένης, έστω, γνώσης από την εταιρεία της επίμαχης
πρόσκλησης, ώστε να δύναται τουλάχιστον να διαπιστωθεί η τυχόν μετά από
αυτή πάροδος ή όχι της ανωτέρω τεθείσας δεκαήμερης προθεσμίας για την
υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
VΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η
υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο σχεδίων σύμβασης, εξαιτίας της
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συνδρομής των αναφερόμενων στην σκέψη V υπο στοιχεία Α και Β ουσιωδών
νομικών πλημμελειών της διαδικασίας ανάθεσής των συμβάσεων αυτών.
Για τους λόγους αυτούς
Κωλύεται η υπογραφή των πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια
υγρών καυσίμων από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και τα νομικά του πρόσωπα
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Αλεξάνδρειας (νπδδ), Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (νπδδ) και
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (νπδδ)
για τα έτη 2021 και 2022.
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