ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 398 / 2020
Αποτελούμενο από τoν Πρόεδρό του Δημήτριο Πέππα, Σύμβουλο, και
τους Ιωάννα Ρούλια και Αθανάσιο Καρακόιδα, Παρέδρους.
Συνήλθε με τηλεδιάσκεψη στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 για να ελέγξει τη
νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης για τη
«Μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε (65) οχημάτων» για τις ανάγκες του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για πέντε (5) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης
για ένα (1) ακόμη έτος, ο φάκελος με τα στοιχεία των οποίων συμπληρώθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 8.9.2020 (αρ.
πρωτ. ΕΣ 45084), σε εκτέλεση της 320/2020 αναβλητικής πράξης του
Κλιμακίου.
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αθανασίου Καρακόιδα.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Ο φάκελος του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης
διαδικασίας ανάθεσης, επανυποβάλλεται στο Κλιμάκιο παραδεκτώς, μετά την
εν μέρει συμπλήρωσή του με τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την 320/2020
αναβλητική του πράξη.
ΙΙ. Με την 15/57117/7033/5.12.2019 διακήρυξη του Τμήματος
Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου
Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων,

που

δημοσιεύθηκε

νομίμως,

προκηρύχθηκε ανοικτός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμός για την ανάθεση της
λειτουργικής «Μακροχρόνιας μίσθωσης εξήντα πέντε (65) οχημάτων», και,
ειδικότερα, επιβατικών αυτοκινήτων καινούριων και αμεταχείριστων, για τις
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ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου Υπουργείου για πέντε
(5) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος (Παράρτημα Α
«Γενικά στοιχεία διαγωνισμού», άρθρο 1.3 και Μέρος Α του Παραρτήματος Ι
«Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης»
της διακήρυξης). Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της
προμήθειας είναι 1.258.064,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβανομένου του ως
άνω δικαιώματος προαίρεσης, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του οποίου είναι
209.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Παράρτημα Α, άρθρο 1.3 και Μέρος Β του
Παραρτήματος Ι της διακήρυξης). Ως κριτήριο δε ανάθεσης της προμήθειας
ορίστηκε

η

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 2.3.1 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 (…) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν τη
σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν
τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18.», 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
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
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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
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
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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
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 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. (…)», 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 100 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 4β΄
του ν. 4608/2019 (Α΄ 66/25.4.2019), ότι «(…) 2. Τα επιμέρους στάδια στην
ανοικτή διαδικασία (…) όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: α) (…) Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί
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όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου. (…) 4. (…) Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με
ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών,
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα
στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (…)» (βλ. και το όμοιο άρθρο 3.1.2 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 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
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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 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
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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 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). Περαιτέρω, το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο, με τίτλο «Κατ’
εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 84/13.4.2020), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104/30.5.2020), ορίζει ότι «1. Εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
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COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή
(…) σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της
25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της
αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης
αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή
μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση
των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο
κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ)
υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της
προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση
κωλύματος

υποβολής

της

αίτησης

έκδοσης

των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής
λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία
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παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών. 3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του
αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που
απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την
υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του
παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των
απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 4. Η
εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη
νομοθεσία.».
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, 93, 100, όπως προεκτέθηκε ότι
τροποποιήθηκε, καθώς και στο Παράρτημα 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: 2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
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καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και
3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3)
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
Α.Κ./prx.kl.6.20/ 337 φ

11

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. (…) Στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. (…) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η
κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση. 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται
ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. ή γ) η Αναθέτουσα Αρχή 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
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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 που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ. 2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν μία
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από
την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
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4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν
έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
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 παρούσας, (η) εάν
επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 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. 2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης,
οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 2.2.3.5.
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια

της

διαδικασίας

σύναψης

της

παρούσας

σύμβασης,

όταν

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.6. Οικονομικός
φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 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. (…)
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με τελεσίδικη απόφαση σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. 2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη
των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Κριτήρια Επιλογής 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
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
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την υπό ανάθεση υπηρεσία. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να
έχουν πολυετή παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων
εταιρικών στόλων στην ελληνική αγορά όπως αυτό αποδεικνύεται από
ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές
χρήσεις (2016-2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, σε νόμισμα Ευρώ. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών, για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται κατά μέσο
όρο

στο

100%

του

προϋπολογισμού

της

υπό

ανάθεση

σύμβασης

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ σε
νόμισμα Ευρώ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Όσον αφορά στην
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δύο ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του
συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος
δηλώνουν: τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας διετίας (…) 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής
επιλογής 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
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
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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. (…)
2.2.9.2 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 ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται
στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους, 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: α) για την παράγραφο 2.2.3.1
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
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υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1, β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 (2.2.3.3 είναι το
ορθό) 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. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. (…) 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
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διάστημα δύο (2) ετών πριν από 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
(2.2.3.3 είναι το ορθό), υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού. ε) για την παράγραφο 2.2.3.5 (2.2.3.4 είναι το ορθό),
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
τους]: Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής
της προσφοράς. (…) στ) 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 για την
άσκηση

επαγγελματικής

δραστηριότητας)

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε

κράτος

μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. (…) Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
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προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. (…)
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.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
ισολογισμούς των τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018),
σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών ή Δήλωση του
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν
υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον
260.000,00 ευρώ κατ’ έτος. 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), 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 σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό
Α.Κ./prx.kl.6.20/ 337 φ

20

αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης
και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, 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 η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση, καθώς και η θητεία
του/των ι/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: (…) ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς
τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης. (…)».
Γ. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι:
α) Όταν οικονομικός φορέας, που συμμετέχει στον ανοικτό ηλεκτρονικό
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό για την ανάθεση της ελεγχόμενης δημόσιας
σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, δηλώνει στο ΕΕΕΣ, που έχει υποβάλει ως
δικαιολογητικό συμμετοχής του στον διαγωνισμό, στοιχεία, από τα οποία
προκύπτει ότι δεν πληροί το τεθέν από το άρθρο 2.2.6 της ως άνω διακήρυξης,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, κριτήριο ποιοτικής επιλογής
ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ότι έχει εκτελέσει επί ένα
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(1) τουλάχιστον έτος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, ως κανονιστικής πράξης, στο
ΚΗΜΔΗΣ (5.12.2019) ετών (4.12.2017 έως 4.12.2019) μία (1) τουλάχιστον
σύμβαση προμήθειας όμοια με την προς ανάθεση, ποσού τουλάχιστον
260.000,00 ευρώ κατ’ έτος, η προσφορά του απορρίπτεται με την απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής που εγκρίνει ενιαία τα
αποτελέσματα των σταδίων ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζόμενων, η οποία εκδίδεται επί τη βάσει των σχετικών γνωμοδοτήσεων
(πρακτικών) της επιτροπής του διαγωνισμού.
β) Ενόψει της έκδοσης της απόφασης οριστικής κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού, ο ανακηρυχθείς προσωρινός
ανάδοχος της ελεγχόμενης σύμβασης οικονομικός φορέας προσκαλείται από
την αναθέτουσα αρχή και υποχρεούται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στην
ως άνω διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, προς απόδειξη της μη
συνδρομής στο πρόσωπό του των 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 προβλεπόμενων
στη διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής αλλά και προς έλεγχο της ακρίβειας των δηλωθέντων
σχετικώς από αυτόν στο ΕΕΕΣ, η μη ακρίβεια των οποίων συνιστά αυτοτελή
λόγο αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, υποχρεούται να
προσκομίσει: i) Αποσπάσματα (αντίγραφα) ποινικού μητρώου, που να έχουν
εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και από τα οποία
να αποδεικνύεται η μη αμετάκλητη καταδίκη του Διευθύνοντα Συμβούλου της
αλλά και όλων των

μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου για τα

αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης αδικήματα τόσο κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ii) Πιστοποιητικό/ά που να αποδεικνύουν τη
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φορολογική της ενημερότητα τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να
είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του/τους ή να έχει/ουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του/τους, σε περίπτωση που δεν
αναφέρει/ουν χρόνο ισχύος, iii) Πιστοποιητικό/ά που να αποδεικνύει/ουν την
ασφαλιστική της ενημερότητα ως προς την καταβολή εισφορών κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του/τους ή να
έχει/ουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του/τους, σε
περίπτωση που δεν αναφέρει/ουν χρόνο ισχύος, 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 εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεων της που αφορούν στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, v) Πιστοποιητικό/ά του αρμοδίου Πρωτοδικείου που να
αποδεικνύει/ουν ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και
κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να είναι σε
ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του/τους ή να έχει/ουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του/τους, σε περίπτωση που δεν αναφέρει/ουν
χρόνο ισχύος, vi) Πιστοποιητικό/ά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ),
που να αποδεικνύει/ουν ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να είναι σε ισχύ κατά
τον χρόνο υποβολής του/τους ή να έχει/ουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του/τους, σε περίπτωση που δεν αναφέρει/ουν χρόνο ισχύος,
vii) Εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που να αποδεικνύει ότι τόσο κατά τον χρόνο
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υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες, viii) 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, ix) 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 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
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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, x) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, που να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ότι οι μετοχές
της είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων
της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς, ή μόνο υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου της,
που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι αυτή είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο,
xi) 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 σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016, xii) Πιστοποιητικό περί της εγγραφής της στο οικείο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 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,
xiii) Ισολογισμούς των τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών χρήσεων (2017,
2018), xiv) Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας όμοια με την προς
ανάθεση, ποσού τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος, που να έχει
εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης

της

διακήρυξης

ετών

(4.12.2017

έως

4.12.2019),

xv)

Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες
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πριν από την υποβολή του και να αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπησή της,
xvi) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ, που να αποδεικνύει τη νόμιμη
σύσταση και τις μεταβολές της, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του, διαφορετικά τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών της (καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ.). Εξαίρεση από τον κανόνα της
υποχρεωτικής υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών συντρέχει μόνο όταν η
αναθέτουσα αρχή είτε έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά πιστοποιητικά ή
τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε σχετική εθνική βάση
δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό
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 (ανώνυμη 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 του του συνόλου των ανωτέρω
λόγων αποκλεισμού ή/και η εκπλήρωση των ανωτέρω 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 ή εναπομείνασα, ο διαγωνισμός ματαιώνεται, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται επί τη βάσει σχετικής
γνωμοδότησης (πρακτικού) της επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση,
όμως, που, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσωρινού αναδόχου, που 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
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προθεσμία υποβολής τους. Ειδικώς δε και αποκλειστικώς όταν πρόκειται για
δικαιολογητικά που εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες, η λειτουργία των
οποίων έχει ανασταλεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο κατά το χρονικό διάστημα
από 13.4.2020 μέχρι 13.10.2020 το ανώτερο, με συνέπεια είτε να κωλύεται ο
προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει άμεσα την αίτηση έκδοσής τους είτε να
είναι αδύνατη η άμεση έκδοσή τους, η αναθέτουσα αρχή: i) Παρατείνει την
ανωτέρω προθεσμία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσωρινού αναδόχου,
που πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την πάροδο της προθεσμίας, μέχρι να
καταστεί εφικτή η αίτηση έκδοσης

ή/και η έκδοση των οικείων

δικαιολογητικών ή ii) Προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει, σε
αντικατάσταση των οικείων δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο εικοστό έβδομο της από
20.3.2020 ΠΝΠ, Α΄ 68/20.3.2020, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020, Α΄ 83/10.4.2020) στην οποία θα δηλώνει ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να
πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στη διακήρυξη
και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν δε της υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης και υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
κατακύρωσης έχουν υποβληθεί και είναι πλήρη, ορθά και νόμιμα, εκδίδει την
απόφαση οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον
προσωρινό ανάδοχο, επί τη βάσει σχετικής γνωμοδότησης (πρακτικού) της
επιτροπής του διαγωνισμού.
IV. A. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
(10.1.2020) υπέβαλαν προσφορές στον διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς [Α]
και [Β], που στο ΕΕΕΣ - δικαιολογητικό συμμετοχής της στον διαγωνισμό
αφενός δεν δήλωσε σε κανένα σχετικό πεδίο (απάντησε «όχι» σε όλα τα
σχετικά πεδία) ότι η σχετική με τα δηλούμενα εκ μέρους της τεκμηρίωσηΑ.Κ./prx.kl.6.20/ 337 φ
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πληροφόρηση διατίθεται και ηλεκτρονικά, δηλαδή σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων προσβάσιμη από την αναθέτουσα αρχή, και αφετέρου ότι πληροί το
ως άνω τεθέν από το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης κριτήριο ποιοτικής επιλογής
ως προς την τεχνική και επαγγελματική της ικανότητα, καθότι έχει συνάψει i)
μία (1) σύμβαση για τη μίσθωση πενήντα ενός (51) επιβατικών οχημάτων με
το …, συνολικού ποσού 638.858,00 ευρώ και με διάρκεια από 25.11.2019 έως
25.11.2024, και ii) μία (1) σύμβαση για τη μίσθωση τριάντα οκτώ (38)
επιβατικών οχημάτων με ιδιωτική εταιρεία, συνολικού ποσού 337.440,00 ευρώ
και με διάρκεια από 1.2.2018 έως 1.2.2022 (βλ. πεδίο Γ του Μέρους ΙV:
Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ της εταιρείας). Με την 20216/2393/26.5.2020 δε
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέα του ως άνω Υπουργείου, που έλαβε
υπόψη της τα 1/10.2.2020 και 2/6.3.2020 πρακτικά της επιτροπής του
διαγωνισμού: α) Κρίθηκαν παραδεκτά/ές τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η
τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά της [Β] και αυτή ανακηρύχθηκε
προσωρινή μειοδότρια του διαγωνισμού, με προσφερόμενη τιμή 670.800,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (δεν αφορά στο ως άνω δικαίωμα προαίρεσης). β)
Απορρίφθηκε η προσφορά της [Α], με τη νόμιμη αιτιολογία ότι από τα
στοιχεία της τεχνικής της προσφοράς, που δεν περιλαμβάνει τον σχετικό
πίνακα

συμμόρφωσης

του

Παραρτήματος

ΙΙΙ

«Υπόδειγμα

τεχνικής

προσφοράς» της διακήρυξης, δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση
συγκεκριμένων απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης (βλ.
Παράρτημα ΙΙΙ), και, ειδικότερα, ότι τα προσφερόμενα οχήματα είναι
καινούρια και αμεταχείριστα, ότι διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, φαρμακείο,
τρίγωνο στάσης και εργαλειοθήκη, καθώς και ότι η ασφάλισή τους
περιλαμβάνει αφενός προσωπική ασφάλιση για τους επιβαίνοντες σ’ αυτά,
πλην του οδηγού, και αφετέρου νομική προστασία. γ) Κλήθηκε η [Β], ως
προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, να υποβάλει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 ΠΝΠ και σε αντικατάσταση του
συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 80 του ν. 4412/2016,
μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
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δηλώνει ότι: «α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής της στη
διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
προβλέπονται στη οικεία πρόσκληση, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών
αυτής, και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική
διακήρυξη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης».

H

ίδια

δε

πρόσκληση

της

απευθύνθηκε

και

με

το

20217/2394/26.5.2020 έγγραφο της αναθέτουσα αρχής.
B. Στην ανωτέρω δε προσωρινή ανάδοχο εταιρεία [Β], κατακυρώθηκε
οριστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω
προσφορά της, με την 34279/3946/1.9.2020 απόφαση της ίδιας ως άνω
Υπηρεσιακής Γραμματέα, που έλαβε υπόψη της το 3/11.6.2020 πρακτικό της
επιτροπής του διαγωνισμού, με την αιτιολογία ότι αυτή υπέβαλε εμπροθέσμως,
ως μοναδικό δικαιολογητικό κατακύρωσης, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, η
οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ως άνω ΠΝΠ.
Γ. Ακολούθως συντάχθηκε και το σχετικό σχέδιο σύμβασης μεταξύ του
ως άνω Υπουργείου και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας, που αναφέρει στην
περίπτωση 5 των «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν» της «Την Πράξη …./2020 του Ζ΄
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.».
V. Με δεδομένα τα ανωτέρω και την 34700/4038/3.9.2020 βεβαίωση
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προμηθειών & Μέριμνας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι δεν έχει ασκηθεί διοικητική
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα κατά της ανωτέρω κατακυρωτικής των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού απόφασης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι:
Α. Η προσφορά της ως άνω ανάδοχου της ελεγχόμενης προμήθειας
εταιρείας [Β] μη νομίμως, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη
ΙΙΙ. Γ, δεν απορρίφθηκε ήδη κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής της, με την απόφαση της ανωτέρω αρμόδιας Υπηρεσιακής
Γραμματέα, που ενέκρινε ενιαία τα ως άνω πρακτικά της επιτροπής του
διαγωνισμού για τα αποτελέσματα των σταδίων ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
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προσφορών των διαγωνιζόμενων, καθότι από τα προαναφερόμενα στοιχεία που
αυτή δήλωσε στο πεδίο Γ του Μέρους ΙV του ΕΕΕΣ της αποδεικνυόταν ότι δεν
πληροί το τεθέν από το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης κριτήριο ποιοτικής
επιλογής ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα,
αποδεικνυόταν ότι αυτή δεν έχει εκτελέσει επί τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (5.12.2019) ετών (4.12.2017 έως 4.12.2019) μία (1)
τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας όμοια με την προς ανάθεση, ποσού
τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος. Και τούτο διότι: i) Η δηλωθείσα εκ
μέρους της πενταετούς διάρκειας (από 25.11.2019 έως 25.11.2024) όμοια με
την προς ανάθεση σύμβασή της με το … για τη μίσθωση πενήντα ενός (51)
επιβατικών οχημάτων, συνολικού ποσού 638.858,00 ευρώ, αφενός δεν είναι
ποσού τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος αλλά μόνο 126.971,60 ευρώ
κατ’ έτος (638.858,00 ευρώ ÷ 5 έτη) και αφετέρου δεν έχει εκτελεστεί επί
τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διετίας (4.12.2017 έως
4.12.2019), δεδομένου ότι άρχισε να ισχύει από 25.11.2019. ii) Η επίσης
δηλωθείσα τετραετούς διάρκειας (από 1.2.2018 έως 1.2.2022) όμοια με την
προς ανάθεση σύμβασή της με ιδιωτική εταιρεία για τη μίσθωση τριάντα οκτώ
(38) επιβατικών οχημάτων, συνολικού ποσού 337.440,00 ευρώ, δεν είναι
ποσού τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος αλλά μόνο 84.360,00 ευρώ κατ’
έτος (337.440,00 ευρώ ÷ 4 έτη). iii) Ακόμα δε και αν λαμβανόταν υπόψη για
την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου το συνολικό κατ’ έτος ποσό των
ανωτέρω δηλωθεισών συμβάσεων, ήτοι το ποσό των 211.331,60 ευρώ
(126.971,60 ευρώ + 84.360,00 ευρώ) κατ’ έτος, αυτό υπολείπεται του
απαιτούμενου από αυτό το κριτήριο ποσού των 260.000,00 τουλάχιστον κατ’
έτος. Κατά συνέπεια, έπρεπε, δεδομένης της προαναφερόμενης απόρριψης της
προσφοράς της έτερης ως άνω διαγωνιζόμενης εταιρείας, ο διαγωνισμός να
ματαιωθεί, με την ίδια ως άνω απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέα.
Β. Μη νομίμως, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ.
Γ, η αναθέτουσα αρχή δεν προσκάλεσε την ανωτέρω ανάδοχο ημεδαπή
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ανώνυμη εταιρεία, ως προσωρινή ανάδοχο της ελεγχόμενης προμήθειας, να
υποβάλει εντός δεκαήμερης προθεσμίας, με συνέπεια αυτή να μην υποβάλει,
το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη και αναφερόμενων στη σκέψη
III. Γ δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τούτο, δεδομένου ότι ούτε η ανωτέρω
εταιρεία είχε δηλώσει στο ΕΕΕΣ της ότι η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λάβει οποιοδήποτε/οποιαδήποτε από τα σχετικά πιστοποιητικά
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 σε ισχύ.
Αντιθέτως, η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε μη νομίμως την ανωτέρω
προσωρινή ανάδοχο εταιρεία να υποβάλει, και τελικώς αυτή υπέβαλε, ως
μοναδικό δικαιολογητικό κατακύρωσης, την προβλεπόμενη στο άρθρο
τεσσαρακοστό πρώτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (βλ. σκέψη ΙΙΙ. Γ) υπεύθυνη
δήλωση νομίμου εκπροσώπου της ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα
συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στη διακήρυξη και γ) υποχρεούται να
προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Και τούτο διότι εν προκειμένω δεν συνέτρεχαν ούτε καν εν μέρει οι
εκτεθείσες στη σκέψη ΙΙΙ. Γ προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης
ΠΝΠ, δεδομένου ότι κανένα από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδιδόταν κατά τον κρίσιμο χρόνο της
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (26.5.2020) από
δημόσιες υπηρεσίες, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο
σοβαρό λόγο, με συνέπεια να κωλύεται είτε η αίτησή τους εκ μέρους της
ανωτέρω προσωρινής αναδόχου είτε η άμεση έκδοσή τους. Ειδικότερα (βλ. και
σκέψη ΙΙΙ. Γ): i) Τα απαιτούμενα προαναφερόμενα αποσπάσματα (αντίγραφα)
ποινικού μητρώου, ζητούνται και εκδίδονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το π.δ.
35/2015 (A΄ 56) και κατά τα γνωστά τοις πάσι από τη διαδικτυακή πύλη
http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, ενώ ακόμα και αν θεωρηθεί
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ότι για την έκδοσή τους ήταν απαραίτητες υλικές ενέργειες των αρμοδίων
οργάνων-φυσικών προσώπων των οικείων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, αυτό
δεν εμπόδιζε την έκδοσή τους, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο
παρ. 4 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ,
Β΄ 1857/15.5.2020), οι Γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών
ήδη από 16.5.2020 επαναλειτουργούσαν πλήρως και δεν βρίσκονταν σε
αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. ii) Το/τα απαιτούμενο/α
προαναφερόμενο/α

πιστοποιητικό/ά

απόδειξης

της

φορολογικής

της

ενημερότητας ζητείται/ούνται και εκδίδεται/ονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
την ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων (Β΄ 3398), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατά τα γνωστά τοις
πάσι από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/forologikienimerotita/ekdosi-apodeiktikoy-enimerotitas,

iii)

Το/τα

απαιτούμενο/α

ενιαίο/α πιστοποιητικό/ά του e-Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) για την απόδειξη της ασφαλιστικής της ενημερότητας ως προς την
καταβολή

εισφορών

ζητείται/ούνται

και

κύριας

και

επικουρικής

εκδίδεται/ονται

κοινωνικής

ηλεκτρονικά,

σύμφωνα

ασφάλισης
με

την

ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 απόφαση του Διοικητή του (ΕΦΚΑ) και
κατά

τα

γνωστά

τοις

πάσι

από

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

https://www.efka.gov.gr/el/ergodotes/elektronikes-yperesies-giaergodotes/asphalistike-enemeroteta,

iv)

Το/τα

απαιτούμενο/α

προαναφερόμενο/α πιστοποιητικό/ά του οικείου Πρωτοδικείου, που να
αποδεικνύει/ουν ότι αυτή δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση ήταν δυνατόν κατά τον χρόνο της πρόσκλησης της
εταιρείας για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (26.5.2020) να
ζητηθεί/ούν και να εκδοθεί/ούν, δεδομένης της προαναφερομένης ήδη από
16.5.2020 πλήρους επαναλειτουργίας και μη αναστολής λειτουργίας των
Γραμματειών των Δικαστηρίων. v) Η προαναφερόμενη απαιτούμενη εκ μέρους
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της εταιρείας εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την
απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γίνεται
σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά από την ίδια την εταιρεία, χωρίς την απαίτηση
για παρεμβολή οποιασδήποτε υλικής ενέργειας οργάνων – φυσικών προσώπων
της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από την
τυχόν αναστολή λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, vi) Τα απαιτούμενα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ),
που αποδεικνύουν ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
της, την εγγραφή της στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ)
και το ειδικό της επάγγελμα (με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων /
ΚΑΔ αυτής), τη νόμιμη εκπροσώπησή της (Πιστοποιητικό Ισχύουσας
Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ), τη νόμιμη σύστασή της και τις μεταβολές της (Γενικό
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), καθώς και την ονομαστικοποίηση των μετοχών της
(περιλαμβάνεται στο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), ζητούνται και εκδίδονται
ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα
με το άρθρο 111 του ν. 4635/2019 (βλ. και το ήδη καταργηθέν άρθρο 8 του ν.
3419/2005) και την Κ2-4946/15.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2919)
αλλά

και κατά

τα

γνωστά

τοις

πάσι

από τη διαδικτυακή πύλη

https://services.businessportal.gr/ vii) Οι απαιτούμενοι ισολογισμοί της των
τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018), οι απαιτούμενες
όμοιες με την προς ανάθεση συμβάσεις της (τουλάχιστον 1), ποσού
τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ κατ’ έτος, που να έχει εκτελέσει κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δύο (2) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης ετών (4.12.2017 έως 4.12.2019), τα νομιμοποιητικά έγγραφα της
νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της (καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ.), που ενδεχομένως να απαιτείται να
υποβληθούν σε περίπτωση που το ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ
δεν τα περιλαμβάνει ή δεν ισχύει, καθώς και η απαιτούμενη αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
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καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)
εργάσιμες

ημέρες

πριν

από

την

ημέρα

υποβολής

της

προσφοράς

(δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών), είναι στην κατοχή της και η
υποβολή τους δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από την τυχόν αναστολή
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, viii) Οι απαιτούμενες προαναφερόμενες
υπεύθυνες δηλώσεις νομίμου εκπροσώπου της, που δεν απαιτείται να φέρουν
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 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
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, 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 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
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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,

ότι

αυτή

είναι

ενδεχομένως

εισηγμένη

στο

Χρηματιστήριο, με συνέπεια να μην έχει την υποχρέωση υποβολής των
προαναφερόμενων δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, και ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016, συντάσσονται είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (βλ. άρθρο εικοστό έβδομο της από
20.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020), χωρίς την
απαίτηση για παρεμβολή οποιασδήποτε υλικής ενέργειας οποιουδήποτε
οργάνου – φυσικού προσώπου δημόσιας υπηρεσίας, με αποτέλεσμα η σύνταξη
και η υποβολή τους να μην επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από την τυχόν
αναστολή λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Άλλωστε, σύμφωνα
με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ. Γ, υπήρχε η δυνατότητα, σε
περίπτωση που ήταν αδύνατη η εντός της προθεσμίας προσκόμιση ορισμένων
εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, η ανωτέρω προσωρινή ανάδοχος εταιρεία
να υποβάλει πριν από την πάροδο της προθεσμίας αυτής αίτημα παράτασής
της, συνοδευόμενο με έγγραφα απόδειξης των αιτήσεων χορήγησης των
οικείων δικαιολογητικών, και η αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχα, να παρατείνει
την προθεσμία αυτή για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο.
Γ. Η ανωτέρω υποβληθείσα από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία, ως
μοναδικό

δικαιολογητικό

κατακύρωσης,

υπεύθυνη

δήλωση

νομίμου
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εκπροσώπου της είναι ανακριβής, κατά το μέρος που με αυτή δηλώνεται ότι η
εταιρεία «… Εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
προβλέπονται στη οικεία πρόσκληση, βάσει των προδιαγραφών αυτής. …».
Τούτο δε, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη V. A, ήδη κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς της αποδεικνυόταν πως αυτή δεν πληροί το
σύνολο των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης, και, ειδικότερα, ότι
δεν πληροί το τεθέν από το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης κριτήριο ποιοτικής
επιλογής ως προς την τεχνική και επαγγελματική της ικανότητα να έχει
εκτελέσει επί τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο
(2) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
(5.12.2019) ετών (4.12.2017 έως 4.12.2019) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση
προμήθειας όμοια με την προς ανάθεση, ποσού τουλάχιστον 260.000,00 ευρώ
κατ’ έτος. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη
ΙΙΙ. Γ, η προσφορά της έπρεπε, με σχετική απόφαση της ως άνω Υπηρεσιακής
Γραμματέα, να απορριφθεί στο στάδιο ελέγχου του ως άνω μοναδικού έστω
δικαιολογητικού κατακύρωσης και ο διαγωνισμός να ματαιωθεί, δεδομένου ότι
η προσφορά της ήταν η μοναδική εναπομείνασα, διότι ούτε καν από το
μοναδικό αυτό δικαιολογητικό κατακύρωσης (την ανωτέρω εν μέρει ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση) δεν αποδεικνυόταν η εκ μέρους της εκπλήρωση του
συνόλου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης.
VΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η
υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης, εξαιτίας της
συνδρομής των υπό V. A, B και Γ ουσιωδών νομικών πλημμελειών της
διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. Σε κάθε δε περίπτωση, η αναφορά της
περίπτωσης 5 των «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν» του σχεδίου αυτού σε πράξη του
Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να διορθωθεί σε ορθή
αναφορά σε πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για τους λόγους αυτούς
Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της [Β] για τη «Μακροχρόνια
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μίσθωση εξήντα πέντε (65) οχημάτων» για τις ανάγκες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για πέντε (5) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)
ακόμη έτος, που, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διορθωθεί, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

O ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ
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