Αριθμός απόφασης: Α49/2018

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

Συνήλθε στην έδρα της την 12η Φεβουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση– Εισηγήτρια και
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 29/1/2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)/

80/31.1.2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης (ΕΑΚ) 1/14/31.1.2018

της προσφεύγουσας με την επωνυμία «………………..» και διακριτικό τίτλο
«……………...»,

με έδρα την …………., οδός ……………., νομίμως

εκπροσωπούμενης.
Κατά του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(εφεξής αναθέτουσα αρχή), που εδρεύει στον

Άλιμο Αττικής, νομίμως

εκπροσωπούμενου.
Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή η αιτoύσα επιδιώκει να
γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή, να ακυρωθεί άλλως οίκοθεν ανακληθεί
ή τροποποιηθεί, η με αριθμό 02/16.1.2018 (Θέμα 41) απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ, με την οποία αποφασίστηκε

α) η αποδοχή της προσφοράς της

………….., αν και η προσφορά της (στην οποία περιλαμβάνεται και το
αναληθές και ψευδές – κατά τα λεγόμενα της προσφεύγουσας – ΕΕΕΣ της
……………..), παραβιάζει επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της Διακήρυξης,
καθώς και β) η χορήγηση προθεσμίας δέκα (10) ημερών στην εταιρεία
……………………..., για την αντικατάσταση της εταιρείας «………………..»,
που της δανείζει εμπειρία.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
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1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί
το προβλεπόμενο κατά ποσό και διαδικασία έκδοσης , σύμφωνα με τα άρθρα
363 του Ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017 e-παράβολο, ύψους 15.000,00
ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 188122585958 0330 0092,
αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής στην Τράπεζα Alpha Bank της
29/1/2018,

εκτύπωση

από

τη

σελίδα

της

Γενικής

Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω
παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη «πληρωμένο» και τη
σχετική βεβαίωση της ΑΕΠΠ περί ελέγχου και δέσμευσής του από την
Υπηρεσία).
2. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε με τη χρήση του
τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν.
4412/2016 και είναι νομίμως υπογεγραμμένη.
3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του και της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
ΙV

του Ν. 4412/2016.

Επομένως, νομίμως φέρεται προς εξέταση η υπό

κρίση προδικαστική προσφυγή στο 1ο κλιμάκιο της ΑΕΠΠ.
4. Επειδή η προσφεύγουσα έχει καταρχήν προφανές έννομο συμφέρον
για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής στρεφόμενη καταρχήν κατά της
συμμετοχής της εταιρείας «……………….» καθώς έχει υποβάλει στον
διαγωνισμό την υπ’ αριθ. 78631 προσφορά της, και επομένως εύλογα
επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που
κάνει δεκτή την προσφορά της ως άνω συμμετέχουσας θεμελιώνοντας το
έννομο συμφέρον προς παροχή δικαστικής ή έννομης προστασίας στη ζημία
της από την παράνομη συμμετοχή τρίτου στο διαγωνισμό και στο
επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ
1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001).
5. Επειδή, με την με αριθμό πρωτ. 66652 και αριθμό (διακήρυξης)
5/2017 της 28/9/2017 Διακήρυξη, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού προκήρυξε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την
«παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για
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ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες» με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο της τιμής, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσού «2.154.443,68»
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για το πρώτο έτος της σύμβασης και «1.077.221,84
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την παράσταση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι με
συνολικό

προϋπολογισμό

«3.231.665,52

πλέον

του

ΦΠΑ

(24%)

ή

«4.007,265,24» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προκήρυξη
απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 28/9/2017, το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) στις 02/10/2017 με αριθμό 17PROC002027374
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. όπου έλαβε συστημικό
αριθμό 44142. Στον εν θέματι διαγωνισμό έλαβαν μέρος 3 οικονομικοί φορείς
μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα.
6.Επειδή, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών
Προμηθειών με την με αριθμό 18/26/22-11-2017 απόφασή της, αποφάσισε
την αναβολή του διαγωνισμού μέχρι να έλθουν σε γνώση της τα
πιστοποιητικά, που απαιτούνται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4
περ. θ του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και των περ. β και δ της παρ. 2 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει) και σύμφωνα με την ενότητα Β. 7 της
οικείας διακήρυξης, η οποία προβλέπει ότι προκειμένου να συνεχιστεί η
διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή
άμεσα

γραπτό

αίτημα

προς

την αρμόδια

Διεύθυνση

του

Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να
προκύπτουν όλες οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος εκάστου των υποψηφίων οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό.
7. Επειδή η Δ/νση Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής απέστειλε τα
υπ΄ αριθμ. 83217-83320/ 22-11-2017 αιτήματα προς το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων των αντίστοιχων – για έκαστο οικονομικό φορέαΠεριφερειακών Δ/νσεων ΣΕΠΕ για χορήγηση πιστοποιητικών περί πράξεων
επιβολής προστίμου καθώς και το με αριθμό 84112/27-11-2017 έγγραφο
προς

τη

Διεύθυνση

Προγραμματισμού

&

Συντονισμού

Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
3

Αριθμός απόφασης: Α49/2018

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χορήγηση πιστοποιητικών περί πράξεων
επιβολής προστίμου.
8. Επειδή μετά τη λήψη των άνω πιστοποιητικών η αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης με την με αριθμό 22/31/19-12-2017 εισηγήθηκε προς το ΔΣ

α)

την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «………………….» καθώς – ως
υποστηρίζει η αρμόδια Επιτροπή - η εταιρεία «………………….», στις
ικανότητες της οποίας βασίζεται η πρώτη εταιρεία, έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και ειδικότερα, της έχουν επιβληθεί
τρεις πράξεις προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης
Εργασίας με το χαρακτηρισμό «πολύ υψηλής» σπουδαιότητας και β) την
αποδοχή των άλλων δύο προσφορών.
9. Επειδή, με την με αριθμό 92/02/16-1-2018 απόφασή της η
αναθέτουσα

αρχή

ενέκρινε

τη

χορήγηση

προθεσμίας

δέκα

(10)

ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης, στον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία ………………….., που συμμετέχει στο
διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων
του Οργανισμού για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες»,
προκειμένου η ως άνω συμμετέχουσα εταιρεία να αντικαταστήσει το φορέα ο
οποίος της παρέχει τη δάνεια εμπειρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
78 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 63 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
10. Επειδή η ως άνω πράξη της αναθέτουσας αρχής αναρτήθηκε στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στις 18/1/2018 και την αυτή ημέρα
κοινοποιήθηκαν επιστολές στους συμμετέχοντες και την ενδιαφερόμενη
εταιρεία …………………………………., γνωστοποιώντας τους το περιεχόμενο
της απόφασης.
11. Επειδή κατά της άνω πράξης ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή με
κατάθεση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 29/1/2018, η οποία
κοινοποιήθηκε

στην

ΑΕΠΠ

αυθημερόν

από

την

προσφεύγουσα

με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
12. Επειδή την 1η/2/2018 και εκ νέου επί τω ορθόν (λόγω εκ
παραδρομής αρχικής κοινοποίησης μόνο των μονών σελίδων ) την 7 η /1/2018
η αναθέτουσα αρχή προέβη στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 1 α
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κοινοποίηση

του ΠΔ 39/2017 της υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους

ενδιαφερόμενους

οικονομικούς

φορείς

στον

ηλεκτρονικό

τόπο

του

διαγωνισμού.
13. Επειδή στις 5/2/2018 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με ηλεκτρονικό
μήνυμα στην ΑΕΠΠ μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού τις από 5/2/2018 με αριθμό πρωτ. 8548 απόψεις της επί του
αιτήματος αναστολής, μετά συνημμένων λοιπών εγγράφων.
14.Επειδή η προσφεύγουσα υποστηρίζει με την υπό εξέταση
προσφυγή ότι παρανόμως απεφάνθη με την προσβαλλόμενη απόφαση η
αναθέτουσα και αιτήθηκε την αντικατάσταση της παρέχουσας δάνεια εμπειρία
εταιρείας «……………...» στα πλαίσια του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 καθώς
το ΕΕΕΣ της εν λόγω εταιρείας, που υπεβλήθη στα πλαίσια της προσφοράς
της συμμετέχουσας εταιρείας «……………………...» είναι ψευδές και
αναληθές και εξ αυτού του λόγου η προσφορά της ως άνω προσφέρουσας
έπρεπε να απορριφθεί εφόσον η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να
ελέγξει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 με βάση τα άρθρα
79,80 και 81.
15. Επειδή με τις απόψεις της η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει μεταξύ
άλλων ως προς το επίμαχο ζήτημα της προσφυγής - αποδεχόμενη καταρχήν
ότι το ΕΕΕΠ της παρέχουσας δάνεια εμπειρία είναι αναληθές ενώ το ΕΕΕΠ
της προσφέρουσας εν προκειμένω εταιρείας είναι καθόλα ορθό - το εξής :
«Πλην όμως σε καμία περίπτωση το αναληθές ΕΕΕΠ της παρέχουσας τη
δάνεια εμπειρία εταιρείας δεν δύναται να πλήξει τη νομιμότητα του
υποβληθέντος ΕΕΕΠ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, διότι κάθε
ΕΕΕΠ

αποτελεί

ξεχωριστή

υπεύθυνη

δήλωση

διαφορετικών

νομικών

προσώπων, με διαφορετική διοίκηση και εκπροσώπηση. Δια το λόγο αυτό
ορθώς και νομίμως ζητήθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την προσβαλλόμενη
απόφασή του η αντικατάσταση της εταιρείας στις ικανότητες της οποίας θα
στηριχθεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, δυνάμει της διάταξης του
άρθρου 78 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/2014/ΕΕ)».
16. Επειδή το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Προστασία κατά
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» προβλέπει ρητώς ότι

«1. Κάθε

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
5
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περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα
με το άρθρο 368. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής
του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και
αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την
προδικαστική προσφυγή. 3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση
δημοσίων

συμβάσεων

του

παρόντος

νόμου

και

αφορούν

αξιώσεις

αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373».
17. Επειδή το άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Δικαίωμα
άσκησης προσφυγής» ορίζει ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή
των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη
διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1».
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18. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 «Προσωρινά μέτρα» του Ν.
4412/2016 προβλέπεται ρητώς ότι «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα
του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής
της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή
να

αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η
αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα
προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη
χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».
19. Επειδή το άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1
έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ρητώς ότι : «1. Οι αναθέτουσες
αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται
στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο,
ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους: [….]. 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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) μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
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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. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός
φορέας 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. γ) γνωρίζει ή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας 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. Ο
λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ. 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της
σύμβασης παρέκκλιση: α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται
στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 4. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις: α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18, [….] στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός
φορέας 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 79, η) εάν ο οικονομικός φορέας
επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση, θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με
κατάλληλα μέσα, ότι

ο

οικονομικός

φορέας

έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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
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λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. Σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα,
όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4. 7. Οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες
που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα

για

την

αποφυγή

περαιτέρω

ποινικών

αδικημάτων

ή

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της
παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην
εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 8. Η
απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά
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από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία
εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του
σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή
συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της
ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα
κατ΄ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και
8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού
Οικονομίας,

Ανάπτυξης

και

Τουρισμού,

του

Υπουργού

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία
εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις
αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου
εκτελεί

ο

εκπρόσωπος

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανάπτυξης

και

Τουρισμού. 10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 11. Το παρόν άρθρο δεν
εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.».
20. Επειδή το άρθρο 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο
63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ρητώς ότι « 1. Όσον αφορά τα
κριτήρια

της

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής

επάρκειας

που

προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
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Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και
αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 2. Στην περίπτωση συμβάσεων
έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων
απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19,
από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.3. Το παρόν άρθρο δεν
εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων».
12

Αριθμός απόφασης: Α49/2018

21. Επειδή το άρθρο 79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο
59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αναφέρει αυτολεξεί «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, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. Όταν ο οικονομικός
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78,
το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό
κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται
από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο
μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και
περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά. Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την
παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον
συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου
ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου
εξακολουθούν να είναι αληθείς. 2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή
κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
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συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα
75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και δ) εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). Τα δεύτερο
έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων. 3. Για τις
συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 4.
Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 5. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή,
εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι
συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της
περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το
άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
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συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί,
σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82. 6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνίαπλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. Για τον σκοπό του πρώτου
εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι
βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους
οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες
αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις
αναθέτουσες

αρχές

άλλων

κρατών-μελών.

7.

Η

Γενική

Δ/νση

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενημερώνει στο eCertis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν
σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να
χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν
αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και
στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων του παρόντος
άρθρου».
22. Επειδή με βάση την παράγραφο 2.2.3.3. του άρθρου 2.2.3. με τίτλο
«Λόγοι αποκλεισμού» προβλέπεται ρητώς ότι «2.2.3.3. Αποκλείεται από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
………..
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ειδικά, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην
περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010».
23. Επειδή στο άρθρο 2.2.8 «Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής»
προβλέπονται τα εξής : «2.2.8.1. Προκαταρτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών» Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς : α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3.
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων (2.2.4., 2.2.5.,
2.2.6. και 2.2.7 της παρούσης προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 1. και 3 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), και
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι Οδηγίες
συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
[…]».
24. Επειδή το άρθρο 2.4.6. με τίτλο «Λόγοι απόρριψης προσφορών»
προβλέπει ρητώς ότι : «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον
τρόπο και με το περιεχόμενου που ορίζεται στις πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφου; 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνός
και

τρόπος

υποβολής

προσφορών),

2,4,3,

(Περιεχόμενο

φακέλων

δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλους οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5.
(Χρόνος

ισχύος

προσφορών),

3.1.

(Αποσφράγιση

και

αξιολόγηση

προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
παρούσας. Β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
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και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης. Γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση
δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι
εναλλακτική προσφορά, ε) η οποία είναι υπό αίρεση, ζ) η οποία θέτει όρο
αναπροσαρμογής,

η)

η

οποία

παρουσιάζει

ελλείψεις

ως

προς

τα

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης».
25. Επειδή στην παράγραφο Β. 7 (σελ 28) της διακήρυξης ορίζεται ότι:
«Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην παρ. 4 περ. θ του άρθ. 73 του ν. 4412/2016. Προς απόδειξη τούτου και
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 2 του
άρθρου 60 του ν. 3863/2010. Α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των
υποψηφίων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα
αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε
περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. Β) για το χρονικό διάστημα που δεν
καλύπτεται από το «μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου
αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης
επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας».
26. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του
αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης
του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας
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το έννομο συμφέρον του- τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του αιτούντος ως
διαγωνιζομένου και θιγόμενου από την προσβαλλόμενη πράξη- και κριτήριο
επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, γ) η πιθανολόγηση
βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων, καθώς καθίσταται
σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως απαράδεκτη – προσφυγή
δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) να μην προκύπτει από τη
στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται
να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές
συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες
από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ 39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).
27. Επειδή α) καταρχήν κρίνεται παραδεκτή η άσκηση της υπό εξέταση
προσφυγής, β) υφίσταται βλάβη της προσφεύγουσας ως συμμετέχουσας, η
οποία στην παρούσα φάση τεκμηριώνει το έννομο συμφέρον της γ) και δεν
είναι προδήλως αβάσιμη η προκείμενη προσφυγή, καθώς για την εξέταση του
προβαλλόμενου λόγου απαιτείται ενδελεχής εξέταση του σχηματισθέντος
φακέλου υπό το φως του οικείου νομοθετικού καθεστώτος και της σχετικής
νομολογίας, δ) ενώ παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή δεν κάνει μνεία στις
απόψεις της αναφορικά με τη ζημία που ήθελε αυτή υποστεί από την
ενδεχόμενη λήψη απόφασης προσωρινών μέτρων.
28. Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω και σταθμίζοντας τα
συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, δεν
προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
29.Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
30.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2018 και εκδόθηκε την
αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Σταμάτιος Μαλινδρέτος
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