Αριθμός απόφασης:1037/2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της την 13η Νοεμβρίου 2018 με την εξής
σύνθεση: Μαργαρίτα Κανάβα, Πρόεδρος-Εισηγήτρια, Ειρήνη Αψοκάρδου και
Απόστολος Σιαπέρας Μέλη.
Για να εξετάσει την από 11.10.2018 Προδικαστική Προσφυγή, με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 1043/12-10-2018 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «… »

(εφεξής o

προσφεύγων),

που

εδρεύει

…,

όπως

εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του Δήμου … (εφεξής η αναθέτουσα αρχή), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθμ. 482/1.10.2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ.
1/27.09.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής η
προσβαλλόμενη).
Με την Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται την
ακύρωση της προσβαλλόμενης κατά το μέρος που αποφασίστηκε η
απόρριψη της προσφοράς του.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής του προσφεύγοντος έχει
καταβληθεί e-παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και
άρθρο 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.915 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό 238805987958 1210 0029, την από 11.10.2018
πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί
αυτόματης

δέσμευσης),

το

οποίο
1

και

υπολογίζεται

με

βάση

την
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προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης σχετικά με το οποίο ασκείται η
προδικαστική προσφυγή του προσφεύγοντος, ήτοι 382.258,06 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή με την με αριθμ. πρωτ. 19097/10.08.2018 διακήρυξη, η
αναθέτουσα αρχή προκήρυξε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των
ορίων για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων» (CPV 45
431000-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 382.258,06
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)

με

ΑΔΑΜ

18PROC003557045 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου
έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος 75797.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της
διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν.
4412/2016.
5. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί με
χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017 και έχει κατατεθεί
εμπροθέσμως στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 2.10.2018
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4
παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη
κοινοποιήθηκε

στους

συμμετέχοντες

μέσω

της

«επικοινωνίας»

στο

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στις 2.10.2018.
6. Επειδή την 12.10.2018 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε
κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους συμμετέχοντες,
ήτοι σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, δια μέσω της «επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού- σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του
ΠΔ 39/2017.
7. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1389/2018 Πράξη της Προέδρου του 6ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
2
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αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προσφυγής.
8. Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στις 19.10.2018, ήτοι
εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
365 του ν. 4412/2016 τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προδικαστικής
προσφυγής.
9. Επειδή η ιδιότητα του προσφεύγοντος ως συμμετέχοντος στη
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συνέχιση
της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, θεμελιώνει, το
έννομο συμφέρον του για την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής
προσφυγής με την οποία αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης, ως
προς την απόρριψη της προσφοράς του.
10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 346, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 15 του
Π.Δ/τος 39/2017.
11. Επειδή, στον εν θέματι διαγωνισμό συμμετείχαν έξι οικονομικοί
φορείς, μεταξύ των οποίων και ο προσφεύγων υποβάλλοντας την υπ’ αριθμ.
91905 προσφορά του.
12. Επειδή, την 27.09.2018 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού ο πίνακας κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
σύμφωνα με τον οποίο ο προσφεύγων κατατάχτηκε πρώτος καθώς
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης τιμής έκπτωσης, ανερχόμενο σε
42,14% επί του προϋπολογισμού του έργου.
13. Επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/27.09.2018 Πρακτικό η
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής των όρων 24.2 και 24.3 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, πρότεινε «…τον αποκλεισμό
του …

διότι έχει τροποποιήσει την παράγραφο 6 της Οικονομικής και

χρηματοοικονομικής επάρκειας του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την κατευθυντήρια
οδηγία 23 άρθρο 2.3.4. «δεν υφίσταται δυνατότητα προσθήκης εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών φορέων νέων πεδίων ή τροποποίησης
3
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των υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένου και του Μέρους VI «Τελικές
Δηλώσεις» καθώς το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ αποτελούν τυποποιημένα/ πρότυπα
έγγραφα σύμβασης με δεσμευτική ισχύ»».
14. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναθέτουσα αρχή
αποφάσισε την έγκριση του
Διεξαγωγής

Διαγωνισμών

υπ’ αριθμ. 1/27.09.2018 της Επιτροπής
και

Αξιολόγησης,

τον

αποκλεισμό

του

προσφεύγοντος και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού
φορέα …
15. Επειδή ο προσφεύγων, όπως οι ισχυρισμοί του περιγράφονται και
εξειδικεύονται περαιτέρω με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή,
αιτείται την ακύρωση της επίμαχης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η
προσφορά του διότι: α) η περίληψη νέου πεδίου στην παρ. 6 του κεφ. Β του
μέρους IV ΤΕΥΔ, απολύτως αντίστοιχου με τον όρο 22.Γ της Διακήρυξης,
συνιστά προσθήκη η οποία δεν μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ως προς
την

ικανοποίηση

των

κριτηρίων

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής

επάρκειας, καθώς δε αφορά γενικά τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ θα μπορούσε να μην αναφερθεί μιας και δεν ζητήθηκε από την
διακήρυξη και δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση του ΤΕΥΔ, και β) ακόμη και
στην περίπτωση που κατά την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού υπήρχαν
ασάφειες και ανάγκη για συμπλήρωση ή διαγραφή στοιχείων του ΤΕΥΔ, η
Επιτροπή Διαγωνισμού είχε την υποχρέωση, σε εφαρμογή των άνω
διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 του όρου 2.3.1 της
κατευθυντήριας οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ, να τον καλέσει για συμπλήρωση –
αποσαφήνιση του ΤΕΥΔ.
16. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις 19.10.2018 απέστειλε τις με
αριθμ.

πρωτ.

24394/18.10.2014

απόψεις

της

επί

της

υπό

κρίση

προδικαστικής προσφυγής αναφέροντας ότι: «Κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων, διαπιστώθηκε ότι ο κος … δεν
χρησιμοποίησε το πρότυπο της ΤΕΥΔ που είχαμε αναρτήσει στα έγγραφα του
διαγωνισμού αλλά άλλη ΤΕΥΔ τροποποιημένη. Συγκεκριμένα ως προς την
παράγραφο 6 της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Για το λόγο
αυτό προτείναμε τον αποκλεισμό του, ο οποίος έγινε δεκτός με την αρ.
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482/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου…. Η πρότασή μας
στηρίχθηκε στην κατευθυντήρια οδηγία 23 άρθρο 2.3.4. «δεν υφίσταται
δυνατότητα προσθήκης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών
φορέων

νέων

πεδίων

ή

τροποποίησης

των

υφιστάμενων,

συμπεριλαμβανομένου και του Μέρους VI «Τελικές Δηλώσεις» καθώς το
ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ αποτελούν τυποποιημένα / πρότυπα έγγραφα σύμβασης
με δεσμευτική ισχύ»».
17. Επειδή στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης. […]».
18. Επειδή, στο άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:
«1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις
ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους
προσφορών. […] 2. Τα έγγραφα της σύμβασης, […], περιέχουν ιδίως: […] ιβ)
τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών,
σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή
προσφερόντων».
19. Επειδή στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Τα
κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν

να

επιβάλλουν

στους

οικονομικούς

φορείς

ως

απαιτήσεις

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές
5
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ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις
σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. 2 Όσον αφορά
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. …3. Όσον αφορά την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς
διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν έναν
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου
ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από
τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους
λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού
και

παθητικού.

ασφαλιστικής

Μπορούν

επίσης

κάλυψης

να

έναντι

απαιτούν

κατάλληλο

επαγγελματικών

επίπεδο
κινδύνων.

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί
φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός
από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς
κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή
στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται
στο άρθρο 341.Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις
μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι

μέθοδοι

και

τα

κριτήρια

αυτά

χαρακτηρίζονται

αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. ….

από

διαφάνεια,

Οι αναθέτουσες αρχές

αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να
6

Αριθμός απόφασης:1037/2018

εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα
αποδεικτικά

μέσα,

στην

προκήρυξη

σύμβασης

ή

στην

πρόσκληση

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».
20. Επειδή στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:«1. Πέραν των
οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά μητρώα,
εγγράφονται

οικονομικοί

φορείς

κατά

κατηγορίες

ή

εξειδικευμένες

επιχειρήσεις. β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του
Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν
οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο θεωρείται
ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή
πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον
υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.
γ) Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το
ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι για όλες τις κατηγορίες του έργου, καθώς και ενώσεις
οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία με
ποσοστό εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη,
μπορούν όμως τα έγγραφα της σύμβασης να ορίσουν διαφορετικά...».
21. Επειδή στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 ορίζεται 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 υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα
με τα άρθρα 75, 76 και 77
7
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γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84.
... 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. […] 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου,
γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986...».
22. Επειδή στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «…4. Η
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί,
κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. ..».
23. Επειδή στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους

να

διευκρινίζουν

ή

να

συμπληρώνουν

τα

έγγραφα

ή

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
8
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αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων
της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα
έγγραφα,

εγγράφων

ή

δικαιολογητικών

που

έχουν

ήδη

υποβληθεί.

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή
υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς».
24. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
9
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ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
25. Επειδή, στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 117384 (ΦΕΚ Β'
3821/31.10.2017) Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση
των

επιμέρους

εργαλείων

και

διαδικασιών

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ορίζεται ότι : «1. Η
διαδικασία

επικοινωνίας,

ενημέρωσης

και

διακίνησης

εγγράφων

πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος κατά περίπτωση, με :
α. Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής.
β.

Την

ανάρτηση

σχετικών

στοιχείων

από

τις

Αναθέτουσες

Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
γ. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικονομικούς Φορείς
στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς», της εκάστοτε
διαδικασίας σύναψης σύμβασης και σε χωριστό σχετικό ηλεκτρονικό χώρο για
κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει κατά περίπτωση τους
(υπό)φακέλους :
1. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
ii. «Τεχνική Προσφορά».
iii. «Οικονομική Προσφορά».
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δ. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες
Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης
Υποβολής Δικαιολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής» της εκάστοτε ηλεκτρονικής
πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών.
ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικονομικούς Φορείς στον
ηλεκτρονικό

χώρο

Δικαιολογητικών/Αίτησης

«Συνημμένα
Συμμετοχής»

Ηλεκτρονικής
της

Υποβολής

εκάστοτε

ηλεκτρονικής

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής και σε χωριστό
σχετικό ηλεκτρονικό χώρο για κάθε Οικονομικό Φορέα.
2. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που
αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και
ειδικότερα

ο

καταγεγραμμένος

χρόνος

αυτών,

αποτελούν

απόδειξη

επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του υποσυστήματος. Οι σχετικές
προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά
περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.
3. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν μέσω του υποσυστήματος τα κατά
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους
υπογεγραμμένα

με

εγκεκριμένη

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

ή

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών
εμπίστευσης

πιστοποίησης,
που

ο

προβλέπεται

οποίος
στην

περιλαμβάνεται
απόφαση

στον

κατάλογο

2009/767/ΕΚ

(όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.
4. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, τα Γνωμοδοτικά Όργανα και οι
Εποπτικοί και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του
υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 40.4/3/1031 Ρυθμίσεις για το
11
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Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ Β 1317/2012) και τις διατάξεις της
παρούσας».
26. Επειδή στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι:
«2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα
ακόλουθα : α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, β)
η παρούσα διακήρυξη, γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ)....
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο,
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arta.gov.gr».
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Για τη
συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται

να

διαθέτουν

ψηφιακή

υπογραφή,

χορηγούµενη

από

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό

σύστηµα

(ΕΣΗ∆ΗΣ-

∆ιαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ.
117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που
αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε
χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»…
3.2

Στον

ηλεκτρονικό

φάκελο

προσφοράς

περιέχονται:

(α)

ένας

(υπο)φάκελος µε την ένδειξη "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής". (β) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά"…
3.5

Ο

χρήστης

–

οικονοµικός

φορέας
12
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(υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2
της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

με χρήση εγκεκριμένων

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α…
Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,
να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της
‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της
οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της
υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 22.Β Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) …
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
....Δεν απαιτείται.........
....Δεν απαιτείται.......
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
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του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 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 του
άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το
άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
4.2 (ε) της παρούσας
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του
άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων
αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο
Μ.Ε.ΕΠ:

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των
πληροφοριών που περιέχει

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται
από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την
απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων
μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα
με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
14
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Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ ή
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου,
συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως
μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο,
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου
κατά τις κείμενες διατάξεις …
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους
ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» (β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
- α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας».
27. Επειδή, κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η
Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

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

όσο

και

τους

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια,
τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, καθιστά µη νόµιµη
τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Εξάλλου, σε
περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή
αποκλεισµού...», «µε ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή
άλλους παρόµοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις
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και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε
απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 70/2002).
28. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό
να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
(βλ.,

C-278/14,

SC

Enterprise

Focused

Solutions

SRL

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ.,
C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο
σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην
εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC
Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).
29. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της
διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
30. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι
όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να
διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη
του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός
να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς
υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να
τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος
του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS
Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης
Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου
1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης
Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51,
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της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553,
σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731,
σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14,
EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου,
C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης
Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).
31. Επειδή η αρχή της τυπικότητας διέπει τη διαδικασία της αναθέσεως
δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α.
228/2013, 111/2006, 597/2007 κ.ά.) και δεν επιτρέπει να τεθούν εκποδών
διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με
την προσφορά ορισμένων στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού από τον
διαγωνισμό.
32. Επειδή, περαιτέρω οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ως της
χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της επιείκειας έχουν εφαρμογή
κατά την ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής, ήτοι
της νομικής δυνατότητας της διοίκησης να επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες
εξίσου νόμιμες λύσεις, μία απόφαση δηλαδή για το εάν, πότε και πώς της
διοικητικής δράσης (Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ. 191) και δεν χωρεί κατά την ενάσκηση
της δέσμιας αρμοδιότητας (βλ. ΣτΕ 3160/2015, 2067/2004) της Διοίκησης.
Επομένως, δεν χωρεί εφαρμογή των ανωτέρω αρχών όταν η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένη διάταξη και ενεργεί κατά δεσμία
αρμοδιότητα (πρβλ. ΔΕφΑθ 2098/2013, ΣτΕ, 13/2003, 1072/2003).
33. Επειδή, από τη συνδυαστική εφαρμογή των όρων 2, 22Γ, 23.1
και 24.2 της διακήρυξης προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλουν με την προσφορά τους, προς απόδειξη της εκ
μέρους τους πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής και άρα και της οικονομικής
και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεδομένου δε ότι στον υπό κρίση
διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή ανήρτησε υπόδειγμα ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
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μορφή στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ από
τους οικονομικούς φορείς έπρεπε να διενεργηθεί στο συγκεκριμένο έγγραφο
που είχε αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
34. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου του διαγωνισμού
προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή ανήρτησε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διαμορφωμένο
βάσει του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης ΤΕΥΔ. Στο εν λόγω ΤΕΥΔ
στο IV μέρος του «Κριτήρια επιλογής» και υπό την ενότητα Β) Οικονομική και
χρηματοδοτική επάρκεια, περιλαμβανόταν πεδίο 6 υπό τον τίτλο «Άλλες
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» με το εξής περιεχόμενο:
«Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι: [………..]», οι δε οικονομικοί φορείς είχαν τη δυνατότητα, να
προβούν στη συμπλήρωσή του. Ωστόσο, στο εν λόγω πεδίο 6 του ΤΕΥΔ που
υπέβαλε

ο

παραγράφων

προσφεύγων
ως

εξής:

περιλαμβάνεται

προσθήκη

«Όσον

τις

αφορά

λοιπές

των

ακόλουθων

οικονομικές

ή

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης,
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
(α) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100
του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ ή στα Περιφερειακά Μητρώα
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
(β) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ,
οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008
(ανεκτέλεστο)…».
Εφόσον όμως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΤΕΥΔ διαμορφώνεται
αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή, ο προσφεύγων δεν είχε δυνατότητα
περαιτέρω τροποποίησης και άρα υπέβαλε έτερο του αιτούμενου έγγραφο
στο διαγωνισμό, γεγονός το οποίο εξάλλου δεν αμφισβητεί ούτε ο ίδιος.
35. Επειδή, περαιτέρω, ως προς τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι
στη διακήρυξη δεν απαιτείται η συμπλήρωση κανενός μέρους του επίμαχου
18
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πεδίου 6 του Τμήματος Β του Μέρος IV του ΤΕΥΔ και άρα το πεδίο αυτό θα
μπορούσε να απαλειφθεί επισημαίνεται ότι, από τη συνδυαστική εφαρμογή
των όρων 22Γ και 23.1 της διακήρυξης συνάγεται με σαφήνεια ότι οι
οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ την πλήρωση των
κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας, στο δε όρο 22Γ της διακήρυξης
προβλέπεται ρητώς ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας ότι οι
συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δηλώσουν
ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20
παρ. 4 του ν. 3669/2008. Εφόσον, λοιπόν, έχει τεθεί στη διακήρυξη το εν
λόγω κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας οι διαγωνιζόμενοι όφειλαν να
απαντήσουν στο επίμαχο πεδίο 6 του ΤΕΥΔ την πλήρωση ή μη του κριτηρίου
και, άρα, το σχετικό πεδίο επ’ ουδενί λόγο μπορούσε να απαλειφθεί.
Επομένως, ο προσφεύγων προέβη σε τροποποίηση πεδίου του ΤΕΥΔ του
οποίου η συμπλήρωση απαιτείτο από ρητούς όρους της διακήρυξης και, ως
εκ τούτου, αβασίμως επικαλείται τον όρο 2.3.3 της κατευθυντήριας οδηγίας 23
της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τον οποίο δεν αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς
στην περίπτωση που κατά τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ,
περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους
όρους των εγγράφων της σύμβασης.
36. Επειδή, περαιτέρω, η υποχρέωση συμπλήρωσης του πεδίου 6 του
Τμήματος Β του Μέρος IV του ΤΕΥΔ από τις ημεδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις στις περιπτώσεις συμβάσεων δημοσίων έργων με δήλωση περί
της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών

συμβάσεων,

επιβεβαιώνεται

και

στο

Κεφάλαιο

3

της

κατευθυντήριας οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (σελ. 28), την οποία, αν και
επικαλείται ο προσφεύγων, εντούτοις παρερμηνεύει καθώς εσφαλμένα θεωρεί
ότι η εκ μέρους του προαναφερθείσα προσθήκη των επίμαχων δυο
παραγράφων στο ΤΕΥΔ του συνάδει προς το περιεχόμενο της οδηγίας.
37. Επειδή, ως προς την παράθεση από τον προσφεύγοντα των
αναφερόμενων στο κεφάλαιο Δ) Κυρώσεις στο Μέρος Οδηγίες της
κατευθυντήριας οδηγίας 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνεται ότι, η αναφορά
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στην εν λόγω Οδηγία στη δυνατότητα αποκλεισμού των οικονομικών φορέων
«…σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του
ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά
δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας…» ουδόλως σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν
να επέλθει αποκλεισμός διαγωνιζομένου για έτερο λόγο που ανάγεται στο
ΤΕΥΔ.
38. Επειδή, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι έχει υποβάλει
παρόμοιο ΤΕΥΔ σε άλλους διαγωνισμούς δίχως να έχει επέλθει απόρριψη
της προσφοράς του προβάλλεται αλυσιτελώς, λόγω της αρχής της
αυτοτέλειας των διαγωνισμών (βλ. ΕΑ ΣτΕ 1200/2007, 861/2007, 1273/2008,
198/2008, 1065/2007, κ.α.) καθώς και του γεγονότος ότι, σε κάθε
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί σε κάθε αυτοτελή διαδικασία
ανάθεσης

δημόσιας

σύμβασης

καταρχήν

τη

διακριτική

ευχέρεια

διαμόρφωσης το πρώτον και εκ του μηδενός των όρων αυτής (πρβλ.
Απόφαση ΑΕΠΠ 238/2017).
39. Επειδή, περαιτέρω, ως προς τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι
το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ είναι πλήρως συμπληρωμένο σε όλα τα
απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία επισημαίνεται ότι, κατόπιν ελέγχου
των απαντήσεων του προσφεύγοντος στο επίμαχο πεδίο 6 του Τμήματος Β
του Μέρος IV του ΤΕΥΔ, διαπιστώνεται ότι ο προσφεύγων παρέλειψε να
δηλώσει ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, αφήνοντας το σχετικό πεδίο κενό.
Σύμφωνα όμως με τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
δηλώσουν στο ΤΕΥΔ την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που τίθενται με
τη διακήρυξη και άρα ειδικώς ως προς την χρηματοοικονομική επάρκεια
έπρεπε να δηλώσουν συμφώνως με τον όρο 22Γ της διακήρυξης ότι δεν
υπερβαίνουν

τα

ανώτατα

επιτρεπτά
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εργολαβικών συμβάσεων. Συνεπώς, ο προσφεύγων δεν έχει δηλώσει στο
υποβληθέν ΤΕΥΔ την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής που τίθεται στον όρο
22Γ της διακήρυξης κατά παράβαση των προβλεπόμενων στον όρο 23.1.
της διακήρυξης. Η έλλειψη δε αυτή δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την
γενική καταφατική απάντηση που δόθηκε στην περίπτωση «α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους IV ούτε από τη δήλωση περί
ακρίβειας και ορθότητας των επικαλούμενων στοιχείων που χώρησε στο
Μέρος V του υποβληθέντος αρχείου, αφενός διότι στη διακήρυξη δεν
δηλώνεται ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
συμπληρώσουν μόνο την ως άνω γενική ένδειξη και δεν υποχρεούνται να
συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV, αφετέρου δε
διότι η ίδια η διακήρυξη, στο άρθρο 22.Γ ορίζει ρητώς ότι απαιτείται η
συμπλήρωση του πεδίου του εν λόγω Μέρους που αναφέρεται στη μη
υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών συμβάσεων (βλ. ad hoc Δ.Εφ Κομ. 49/2018).
40. Επειδή, ως προς τον λόγο της προσφυγής περί υποχρέωσης της
αναθέτουσας αρχής να καλέσει τον προσφεύγοντα να διευκρινίσει τα
αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ επισημαίνεται ότι, το ΤΕΥΔ ναι μεν παρέχει
προαπόδειξη προς τον σκοπό της επιτάχυνσης των διαγωνιστικών
διαδικασιών και ελάφρυνσης των διαγωνιζομένων από την υποχρέωση
προσκόμισης πολυάριθμων πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα
κριτήρια

αποκλεισμού

και

επιλογής,

εντούτοις,

η

υποβολή

του

συμπληρωμένου ΤΕΥΔ στα απαιτούμενα από τη διακήρυξη πεδία αποτελεί
ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, παράβαση δε
του κανόνα αυτού εκ μέρους του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, δηλαδή
υποβολή ελλιπούς κατά περιεχόμενο δήλωσης, συνιστά ουσιώδη παράλειψη
συνεπαγόμενη αποκλεισμό του υποψηφίου, μη δυνάμενη να αναπληρωθεί
με παροχή διευκρινήσεων, η οποία κατ’ άρθρο 102 Ν. 4412/2016 παρέχεται
μόνο για ασάφεια δικαιολογητικών και εγγράφων και επουσιώδη σφάλματα
ιδίως όλως τυπικής φύσης, γραφικά, λεκτικά, φραστικά, ως προς τη σήμανση
και τη συσκευασία του φακέλου και των εγγράφων και ως προς τη
21

Αριθμός απόφασης:1037/2018

νομιμοποίηση και όχι για το πρώτον συμπλήρωση σε κεφάλαιο του ίδιου του
ΤΕΥΔ που συνεπάγεται ουσιώδη μεταβολή της ίδιας της προσφοράς.
41. Επειδή, επομένως, εν προκειμένω η ελλιπής συμπλήρωση του
ΤΕΥΔ του προσφεύγοντος ως προς την πλήρωση του κριτηρίου του όρου
22Γ της διακήρυξης, συνιστά ουσιώδης παράλειψη του ΤΕΥΔ και καθιστούσε
υποχρεωτική την απόρριψη της προσφοράς του. Η δε ουσιώδης αυτή
παράλειψη δεν δύναται να συμπληρωθεί με την παροχή διευκρινίσεων διότι
επί υποβολής ελλιπούς ΤΕΥΔ η αναθέτουσα αρχή ούτε οφείλει, ούτε δύναται
να ζητήσει διευκρινήσεις, καθώς τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα ανεπίτρεπτη
εκ

των

υστέρων

μεταβολή

της

υποβληθείσας

προσφοράς

του

προσφεύγοντος (βλ. ad hoc Δ.Εφ Κομ. 49/2018). Ως εκ τούτου, ο σχετικός
λόγος της προσφυγής κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος.
42. Επειδή γίνεται δεκτή εν όλω η εισήγηση.
43. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
44.Επειδή, ύστερα από τις προηγούμενες σκέψεις το παράβολο που
κατέθεσε ο προσφεύγων πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 του ν.4412/2016).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018 και εκδόθηκε στις 29
Νοεμβρίου 2018 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ. ΚΑΝΑΒΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
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