Αριθμός απόφασης:

1279/2019

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 25 Οκτωβρίου 2019 με την εξής
σύνθεση: Ευαγγελία Μιχολίτση, Πρόεδρος, Μιχαήλ Οικονόμου και Άννα
Χριστοδουλάκου, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 26.09.2019 προδικαστική προσφυγή με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π.1176/27.09.2019 της προσφεύγουσας
με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στα…………………., όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Κατά του ……….(εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται και
Της παρεμβαίνουσας ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία
«……………», που εδρεύει στην οδό……………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να ακυρωθεί
η υπ’ αριθμ. 28/17/12-9-2019 Απόφαση της Συγκλήτου του…………………. με
την οποία εγκρίθηκαν τα 4 & 5 πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού βάσει
των οποίων

εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατακυρώθηκε

οριστικά ο διαγωνισμός στην εταιρεία «……………..» για τα είδη 1,2,4 & 5, να
απορριφθεί η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ……………..για τα είδη
1,2,4 & 5 και να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος, να γίνει κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στην προσφεύγουσα, η οποία υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και να
της αποδοθεί το κατατεθέν παράβολο.
Με την υπό εξέταση παρέμβαση, επιδιώκεται η απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής.
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Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Οικονόμου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, με την υπ΄ αριθμ. διακήρυξη
……………..προκήρυξε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Ενιαίο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή,
μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας οικονομικής
προσφοράς και επομένως μοναδικό κριτήριο κατακυρώσεως, ορίστηκε η
χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια και τοποθέτηση
κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων,
Βιβλιοθηκών και Διοικητικών Υπηρεσιών………………..., στα πλαίσια του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019. Οι ανωτέρω παρεχόμενες
υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων

συμβάσεων

(CΡV):………………..

Η

εκτιμώμενη

αξία

(προϋπολογισμός δαπάνης οικονομικού έτους 2019) της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και είκοσι
λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (116.442,20 €), των νομίμων
κρατήσεων, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται
στην διακήρυξη και στα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της. Η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (δηλαδή,
μοναδικό

κριτήριο

προσδιορισμού

και

επομένως

μοναδικό

κριτήριο

κατακυρώσεως, θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή) έχει δε συστημικό
Αριθμός

ΕΣΗΔΗΣ

…………….ΕΥΡΩ.

……………..
Η

διακήρυξη

και

Προϋπολογισμό

δημοσιεύτηκε

στο

Χωρίς

Φ.Π.Α.:

ΚΗΜΔΗΣ

στις

………….με………………..
2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί,
πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363
παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017
(ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό……………………,
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εξοφληθέν δυνάμει του από ……………αποδεικτικού εξόφλησης Τραπέζης και
της ένδειξης «δεσμευμένο» της Γ.Γ.Π.Σ), ύψους 600,00€.
3. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του
διαγωνισμού, της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το
άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2018,
καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5
περ. β), 61 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην
και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π.
4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και
εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4
παρ. 1 περ. α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η
προσβαλλόμενη

κοινοποιήθηκε

στους

διαγωνιζόμενους

μέσω

της

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 17.09.2019, οπότε και έλαβε γνώση αυτής η προσφεύγουσα,
όπως άλλωστε και η ίδια δηλώνει και η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό
τόπο

του

διαγωνισμού

προσφεύγουσα

με

την

μήνυμα

26.09.2019
ηλεκτρονικού

και

κοινοποιήθηκε

ταχυδρομείου

στην

από

την

Α.Ε.Π.Π.

αυθημερόν.
5. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω η προσφεύγουσα στρέφεται
κατά της με αρ. 28/17/12-9-2019 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το από 218-2019 πρακτικό της 4ης συνεδρίασης και το από 11-9-2019 πρακτικό της 5ης
συνεδρίασης της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, της επιτροπής του
διαγωνισμού και αυτό, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν
ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης και προτάθηκε από την επιτροπή
του διαγωνισμού η κατακύρωση για την ανάθεση στην προμήθεια και
τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών,
Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Διοικητικών Υπηρεσιών του……………... στα
πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019, που ανήκουν στην
αρμοδιότητα του……….) στον μειοδότη …………..Η για τα είδη 1,2,4, & 5.
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προσφεύγουσα

υποστηρίζει

ότι

διαπίστωσε

τη

συνδρομή

πλημμελειών, ανακριβών στοιχείων και παραλείψεων στα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που προσκόμισε ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος κατά
παράβαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και των ειδικότερων
προδιαγραφών της διακήρυξης.
6. Επειδή, το έννομο συμφέρον του οικονομικού φορέα, που
προσφεύγει ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. εξειδικεύεται αυθεντικά και αποκλειστικά από
τον ίδιο, εξετάζεται, δε από την τελευταία ως προς την νομιμότητά του, την
απόδειξή του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που επιβάλλουν την έννομη
προστασία του, δεν είναι ανταγωνιστικό του δημοσίου συμφέροντος, δεν είναι
αποδοκιμαστέο ως ιδιοτελές (πρβλ. Δημήτριος Θ. Πυργάκης, «Το έννομο
συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», Νομική
Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 17).
7. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκείται μετ’
εννόμου συμφέροντος, δεδομένου, ότι όντας δεύτερη στην κατάταξη νομίμως
στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης απόφασης με επιδίωξη την απόρριψη της
προσφοράς της παρεμβαίνουσας και την ανάθεση της σύμβασης στην ίδια.
8. Επειδή,

απαραδέκτως

η

προσφεύγουσα

αιτείται

με

την

προδικαστική προσφυγή την απόρριψη της προσφοράς του παρεμβαίνοντος
και την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου, αλλά και την κατακύρωση στην ίδια του
αποτελέσματος του διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 2 του
Ν.4412/2016,

η

ικανοποίηση

των

ως

άνω

αιτημάτων

εκφεύγει

των

αρμοδιοτήτων της Α.Ε.Π.Π. (ΕΑ ΣτΕ 54/2018).
9. Επειδή, η υπό κρίση παρέμβαση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, δια
καταθέσεως στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 10.10.2019,
δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση της υπό εξέταση
προσφυγής προς την παρεμβαίνουσα μέσω του συστήματος επικοινωνίας του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α)
του Π.Δ. 39/2017, την 30.09.2019. Κοινοποιήθηκε δε από την αναθέτουσα αρχή
αυθημερόν στους συμμετέχοντες δι’ ανάρτησης στον ηλεκτρονικό τόπο του
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διαγωνισμού και από την παρεμβαίνουσα στην ΑΕΠΠ δια μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 11/10/2019.
10.
«Κατά

την

Επειδή, με τον πρώτο λόγο προσφυγής προβάλλεται ότι
υποβολή

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

η

εταιρεία

(……………………) παρέλειψε στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
να υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα κάτωθι: Σύμφωνα με
την διακήρυξη, στη σελίδα 27 αυτής αναφέρεται ότι: 3.2 Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8
αυτής. Καθώς επίσης και στη σελίδα 13 της οικείας Διακήρυξης επισημαίνονται
τα εξής: 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις: (α) (εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201610) (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
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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. 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 επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (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. Για την απόδειξη της μη συνδρομής
των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

6

Αριθμός Απόφασης:

1279 /2019

όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, ενώ για τις
περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης επί αυτών όπως ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη
(σελ.18, αρθ.2.2.9.2, παρ.Β. Ιβ): Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου
2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. Όμως η εταιρεία
(………………….), κατά αυτό το στάδιο δεν υπέβαλε την απαιτούμενη Υπεύθυνη
Δήλωση (για τις λοιπές περιπτώσεις) για την κάλυψη της εν λόγω και επί ποινή
αποκλεισμού απαίτησης. Αυτή η παράλειψη αποτελεί παράβαση ουσιώδους
όρου του Διαγωνισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εξακρίβωση
πλήρωσης της εν λόγω απαίτησης και επιφέρει τον αποκλεισμό του Οικονομικού
Φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας».
11.

Επειδή, με τον δεύτερο λόγο προσφυγής προβάλλεται ότι

«Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (σελ.17. αρθρ.2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παρ. Β1β):
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: - για την παράγραφο 2.2.3.2
περίπτωση α πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας στο οποίο να πιστοποιείται ότι οι οικονομικοί φορείς
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Για την ως άνω απαίτηση η
εταιρεία (………………..) υπέβαλε Φορολογική ενημερότητα με ισχύ από την
2/7/2019 έως και την 2/9/2019. Το εν λόγω πιστοποιητικό αποδεικνύει την
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φορολογική ενημερότητα της εταιρείας του κ. ………………..κατά τη φάση
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης όμως δεν αποδεικνύει την
αντίστοιχη απαίτηση κατά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ήτοι την 5/6/2019.
Όμως σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 104, παρ.1: Άρθρο 104 Χρόνος
συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές 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
κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ'
της παρ. 3 του άρθρου 105. Καθώς και το σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής με αρ. Πρωτ. 2210 / 19-4-2019 με ΑΔΑ 66ΓΠΟΞΤΒΖ9Κ με θέμα « Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών

που

προσκομίζονται

από

τον

προσωρινό

ανάδοχο

(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του Ν. 4605/2019 και
ειδικότερα στο Άρθρο Β4 που αναφέρει : Β.4. Σημειώνεται ότι, σε όλες τις
προηγούμενες περιπτώσεις (Β1, Β2, Β3) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 104 παρ.1 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο της
υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο πλαίσιο
αυτό τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν
καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσης τους χρονικό διάστημα. Λόγω του
σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
που εκδίδονται από ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να
μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι... Όμως η εταιρεία
(………………..), κατά το στάδιο αυτό δεν υπέβαλε φορολογική ενημερότητα
που να καλύπτει και την ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την προσφορά του
στο διαγωνισμό (5-6-2019). Αυτή η παράλειψη αποτελεί παράβαση ουσιώδους
όρου της Διακήρυξης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εξακρίβωση πλήρωσης
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της εν λόγω απαίτησης…. Για την ως άνω απαίτηση ο κ. ………………κατά το
στάδιο υποβολής προσφορών και για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ήτοι
την 5/6/2019 υπέβαλε το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη ΤΕΥΔ. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το ΤΕΥΔ αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη των απαιτήσεων της
Διακήρυξης, γίνεται σαφές ότι τα περιεχόμενα σε αυτό πρέπει και οφείλουν οι
οικονομικοί φορείς να αποδεικνύουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης
υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά των όσων έχουν ήδη δηλώσει και
δεσμευτεί με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Εν προκειμένω θα έπρεπε να
προκύπτει με σαφήνεια η απόδειξη της φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας
του κ. …………την 5/6/2019 όπως ήδη είχε δεσμευτεί επί αυτής με την υποβολή
του ΤΕΥΔ. Ως εκ τούτου η μη υποβολή του επίμαχου πιστοποιητικού
συνεπάγεται ανεπάρκεια απόδειξης μη συνδρομής ενός από τους λόγους
αποκλεισμού, γεγονός το οποίο επιφέρει τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα
από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας».
12.

Επειδή, με το υπ’ αριθμ. από 02.10.2019 έγγραφό της, που

διαβιβάστηκε στην Α.Ε.Π.Π.

μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 02.10.2019, η αναθέτουσα αρχή
υπέβαλε τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής και κοινοποιήθηκε
ταυτοχρόνως σε όλους τους συμμετέχοντες, όπου αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι
“Όσον αφορά τον 1ο λόγο απόρριψης της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης
………………που επικαλείται η προσφεύγουσα εταιρεία σας γνωρίζουμε ότι:
Επειδή ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε Δήλωση από συμβολαιογράφο στην
οποία αναφέρεται ότι

ούτε συντρέχει κανένα άλλο κώλυμα σύμφωνα με το

ν.4412/2016 η επιτροπή διαγωνισμού αποφάνθηκε ότι καλύπτεται η απαίτηση
βάσει της διακήρυξης ………………σελ.18 που αναφέρει ότι

‘Για τις λοιπές

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους- μέλους ή χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δε
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού” Όσον αφορά τον 2ο λόγο απόρριψης της προσφοράς της
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ατομικής επιχείρησης …………………που επικαλείται η προσφεύγουσα εταιρεία,
σας γνωρίζουμε ότι επειδή:

α. στο ΤΕΥΔ (που ισχύει κατά την υποβολή

προσφοράς) δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι φορολογικά ενήμερος β. έχει υποβάλλει
φορολογική ενημερότητα με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης γ.
στην παραγρ. β) 2.2.3.2. της διακήρυξης ……………..(σελ.17) αναφέρεται ότι
“πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στη περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί εφόσον είναι εν ισχύ κατά
τον τρόπο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από υποβολή τους” η
επιτροπή διαγωνισμού αποφάνθηκε ότι καλύφθηκε η απαίτηση.

Η ατομική

επιχείρηση …………..στα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατέθεσε και όλα τα
πιστοποιητικά που είχε στη διάθεσή της, όπως αναφέρονται στην οικεία
διακήρυξη».
13.

Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 18 «Αρχές εφαρμοζόμενες

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (άρθρο 18 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) 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. […].
14.

Επειδή, στο άρθρο 79 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης» 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
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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 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)
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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. […] 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
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
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αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, 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. [….]».
15.

Επειδή, στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 με τίτλο

«Αποδεικτικά μέσα» (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016,
ορίζεται «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 και 76. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. ….2. Οι αναθέτουσες αρχές
δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:…. β) για τις
παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. ….Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81..[…………].
16.

Επειδή, στο άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή

δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016 ορίζεται: «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, "εντός
δέκα (10) ημερών" από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
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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 έως 78. 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 υποβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το
παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.». 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, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί 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
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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, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,
εφόσον είχε προσκομισθεί, 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

δικαιολογητικά,

η

δικαιολογητικά

που

περισσότερα

διαδικασία

από

τα

ματαιώνεται.

προσκομίσθηκαν

απαιτούμενα
5.

νομίμως

Αν
και

από

έγγραφα
τα

και

παραπάνω

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, 76 και 77,
«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 6. Η
διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο «,στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2» και τη διαβίβαση του 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
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παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105. 7. Όσοι «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά»
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος».
17.

Επειδή, στην παρ.1 του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής

όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του ν. 4412/2016 ορίζεται 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 κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105».
18.

Επειδή, στην οικεία Διακήρυξη) ορίζεται ότι: 2.2.9 Κανόνες

απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 2.2.9.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 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 και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά
τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του
άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που
αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι
ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
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κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.». Στην
περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). Ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.421.

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 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».
19. Επειδή στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης και δη στο 2.2.3.2. ορίζεται
ότι

«Στις ακόλουθες περιπτώσεις : Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: α)
όταν ο προσφέρων 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,
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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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο

προσφέρων 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

προσφέρων 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.
8 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις
συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 9 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. ή/και 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 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. 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
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οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) (εάν
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/201610) 10 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του
ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
11 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο
ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω
των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 12 Πρβλ.
παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο
107 περ. 9 του ν. 4497/2017. (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. 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
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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 επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (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. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως
(η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος 12. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 4, 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.

2.2.3.6. Ο

προσφέρων 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».
20. Επειδή, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2210/19.04.2019 απόφαση της
ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με το χρόνο έκδοσης
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και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4605/2019, ορίζονται επί λέξει τα
ακόλουθα: «Σημειώνεται ότι, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις (Β1, Β2,
Β3) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 1 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να
καταλαμβάνουν και τον χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό: … τα πιστοποιητικά
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο
της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από
τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 104παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι».
21. 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) της διακήρυξης,
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). Σύμφωνα,
δε, με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την 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.), δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών
διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την
προσφορά ορισμένων στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από
τον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, κατά δέσμια
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αρμοδιότητα, οφείλει να κρίνει τις προσφορές με προσήλωση στην λεκτική
αποτύπωση των όρων της κανονιστικής πράξης στα πλαίσια της αρχής της
τυπικότητας, απορρίπτοντας, ομοίως, κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά που
παραβιάζει απαράβατους όρους της διακήρυξης.
22. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να
αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., C278/14, 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).
23. Επειδή τυχόν ασάφειες ή πλημμέλειες των εγγράφων της
σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος των διαγωνιζομένων, κατά
παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού και της παροχής ίσων ευκαιριών και
θα πρέπει να παρέχεται και σε αυτούς, οι οποίο βλάπτονται από την ασάφεια ή
την πλημμέλεια αυτή, η δυνατότητα να συμπληρώσουν την τυχόν ελαττωματική
προσφορά τους (ΕΑ ΣτΕ 423/2011, 424/2011, 425/2011). Τούτο, διότι η
ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται σε
βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που
όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970, Αρμ. 1970, σελ. 1111,
Εφ.Θεσ. 501/87, ΕΔημ.Εργ. 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό
Δίκαιο, έκδοση θ’ , Σάκκουλας, σελ. 776).
24.

Επειδή, το ΔΕΕ έχει χρησιμοποιήσει την έννοια «του ευλόγως

ενημερωμένου και κανονικά επιμελούς συμμετέχοντα» σε διαφορετικά επίπεδα
αξιολογικής κρίσης. Ειδικότερα, καταρχήν αναφορικά με την κρίση περί της
ασάφειας ή μη όρου διακήρυξης έχει αναφέρει ενδεικτικά «Στη σκέψη 42 της
αποφάσεως SIAC Construction (C-19/00, EU:C:2001:553), το Δικαστήριο έκρινε
ότι τα κριτήρια αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται, στη συγγραφή
υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τρόπο που να
επιτρέπει σε όλους τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι είναι ευλόγως ενημερωμένοι
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και επιδεικνύουν τη συνήθη επιμέλεια να τα ερμηνεύουν κατά τον ίδιο τρόπο.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει αν
ο ενδιαφερόμενος διαγωνιζόμενος αδυνατούσε όντως να κατανοήσει τα επίμαχα
κριτήρια αναθέσεως ή αν πρέπει να θεωρηθεί ότι είχε τη δυνατότητα να τα
κατανοήσει βάσει του κριτηρίου του ευλόγως ενημερωμένου διαγωνιζόμενου
που επιδεικνύει τη συνήθη επιμέλεια» (βλ. Απόφαση ΔΕΕ της 12ης Μαρτίου
2015, C-538/13 (eVigilo Ltd) σκ. 54,55, πρβλ. Προτάσεις της Γενικής
Εισαγγελέως, Eleanor Sharpston της 2ης Σεπτεμβρίου 2018, Υπόθεση C375/17 (Stanley Int. Betting Ltd) σκ. 71). Περαιτέρω, η ως άνω έννοια
υπεισέρχεται όταν το Δικαστήριο υπολαμβάνει συγκεκριμένη συμπεριφορά
επιληφθέν επί συγκεκριμένης συμπεριφοράς υποψηφίου και δη επί ζητήματος
γένεσης τελωνειακής οφειλής το ΔΕΕ έκρινε ότι «Συναφώς, αφενός, πρέπει να
γίνει δεκτό ότι η έκφραση «όφειλαν εύλογα να γνωρίζουν», που περιλαμβάνεται
στο άρθρο 202, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση, του τελωνειακού κώδικα,
αναφέρεται στη συμπεριφορά ενημερωμένου και επιμελή επιχειρηματία»
[Απόφαση του ΔΕΕ της 17ης Νοεμβρίου 2011, υπόθεση C-454/10 (Oliver
Jestel) σκ.22, Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, Michal Bobek, της 5ης
Ιουλίου 2017, Υπόθεση C-224/16 (ΑΕΒΤΡΙ) σκ. 71].
25. Επειδή, ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής κρίνονται τα
κάτωθι. Σε αντίκρουση των υπό σκέψη 10 αναφερομένων ως τον πρώτο λόγο
προσφυγής, ο παρεμβαίνων αναφέρει τα εξής : «Για τον 1ο λόγο απόρριψης της
προσφοράς μας, θεωρούμε ότι η άποψη της Αναθέτουσας Αρχής η οποία
αναλύεται στο υπ’ αριθμ……………….) Απόψεις επί της προδικαστικής
προσφυγής της εταιρείας «……………………..», αναλύει πλήρως το λόγο που
πρέπει να γίνει δεκτό ως αποδεικτικό έγγραφο η ένορκη βεβαίωση με αριθμό
876».

Από την συνολική επισκόπηση, ωστόσο, του φακέλου προκύπτει

πράγματι το νόμω και ουσία βάσιμο του συγκεκριμένου λόγου καθώς ο
παρεμβαίνων οικονομικός φορέας κατά το επίμαχο στάδιο δεν υπέβαλε την
απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση για την κάλυψη της εν λόγω και επί ποινή
αποκλεισμού

απαίτησης.

Ωσαύτως,

είναι

σαφές

ότι

ανεξαρτήτως

του

ειδικότερου περιεχομένου που έχει η ένορκη βεβαίωση που προσκόμισε ο
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παρεμβαίνων, η αποδοχή αυτής από την αναθέτουσα αρχή αντίκειται ευθέως
στην αρχή της τυπικότητας, εφόσον η διακήρυξη απαιτεί επί ποινή αποκλεισμού
την προσκόμιση της οικείας υπεύθυνης δήλωσης. Επέκεινα σε επίρρωση των
ανωτέρω δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε άλλωστε το
επικαλείται ο παρεμβαίνων ότι για κάποια/ες από τις απαιτήσεις του άρθρου
2.2.9.2. της διακήρυξης γα την/τις οποία/οποίες δεν προβλέπεται έκδοση
πιστοποιητικού/ών, δεν έπρεπε να προσκομίσει αντίστοιχη για την κάθε τυχόν
τέτοια απαίτηση υπεύθυνη δήλωση, γεγονός που αποδεικνύει πέραν πάσης
αμφιβολίας, ότι και ο ίδιος ο παρεμβαίνων συνομολογεί την αναγκαιότητα
προσκόμισης της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης, για κάθε απαίτηση του
άρθρου 2.2.9.2 για την οποία δεν εκδίδεται συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
Τουναντίον, όλως αβασίμως διαλαμβάνει ότι μπορεί να υποκαταστήσει την ως
άνω υπεύθυνη δήλωση με την προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης η οποία
ουδόλως προβλέπεται από το κανονιστικό κείμενο της διακήρυξης, και συνεπώς
το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής ουδεμία επιρροή ασκεί στο νομότυπο της
τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντος. Συνεπώς, ο πρώτος λόγος
προσφυγής γίνεται δεκτός ως νόμω και ουσία βάσιμος απορριπτόμενου του
περί του αντιθέτου ισχυρισμού του παρεμβαίνοντος ο οποίος αβασίμως
υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει δεκτό ως αποδεικτικό έγγραφο η ένορκη
βεβαίωση με αριθμό 876 που υπέβαλε ανεξαρτήτως του ειδικότερου
περιεχόμενου αυτής, εφόσον η εν λόγω ένορκη βεβαίωση κείται εκτός σε κάθε
περίπτωση του δεσμευτικού ρυθμιστικού πεδίου της διακήρυξης.
26. Επειδή, ως προς τον δεύτερο λόγο προσφυγής ο παρεμβαίνων
υποστηρίζει αυτολεξεί τα κάτωθι : « Για το 2ο λόγο απόρριψης της προσφοράς
μας, επειδή: I. στην παραγρ. β) 2.2.3.2. της διακήρυξης 650/2019 (σελ.17)
αναφέρεται ότι “πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στη περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί εφόσον
είναι εν ισχύ κατά τον τρόπο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
υποβολή τους¨

II. στο Άρθρο 73 παρ. 2 του Νόμου 4412/2016 όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα αναφέρεται: «2. Αποκλείεται από τη
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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
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.»

III. στο Άρθρο 80 παρ. 12 του Νόμου 4412/2016 όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα αναφέρεται: «β) τα λοιπά δικαιολογητικά
που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση» IV.
η εταιρία μας έχει στην κατοχή της «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το
Δημόσιο» με Αριθμό Πρωτοκόλλου:…………………, το οποίο έχει εκδοθεί από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με διάρκεια ισχύος από τις
22/05/2019 έως τις 22/06/2019 και το οποίο χορηγήθηκε για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΙ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

,θεωρούμε πως για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψην
σχετικό έγγραφο της ανωτέρω περίπτωσης IV ».
27. Επειδή, το άρθρο 3.2 της οικείας διακήρυξης ορίζει ότι «Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8
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αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων
pdf. και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το
σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό
ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν
δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας .Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)

δεν

υποβληθούν

στο

προκαθορισμένο

χρονικό

διάστημα

τα

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii)

από

τα

δικαιολογητικά

που

προσκομίσθηκαν

νομίμως

και

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
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σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας
ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης,
η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των

παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης».
28. Επειδή, η σχετική πρόβλεψη της διακήρυξης περί υποχρέωσης
προσκόμισης της επίμαχης βεβαίωσης, υπό το «φως» της κείμενης νομοθεσίας,
ήτοι της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο
2.2.3.2 της διακήρυξης και με τα άρθρα 2.2.9.2 με τίτλο «Δικαιολογητικά
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(Αποδεικτικά μέσα)» και 3.2. αυτής δημιουργούν μια εύλογη ασάφεια ως προς
τον παραδεκτό χρόνο έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης.
29.

Επειδή, η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά

όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που
επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται
οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η
προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις (Ε. Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εγχειρίδιο
Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 96).
30. Επειδή, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της αρχής της
διαφάνειας θεμελιώνεται η δυνατότητα

αναζήτησης από την πλευρά της

αναθέτουσας αρχής ένορκης βεβαίωσης εκδοθείσας κατά τον τρέχοντα χρόνο,
ώστε να καλύπτει το χρόνο

υποβολής της προσφοράς και πρόσκλησης για

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνακόλουθα και τη
διαμορφωθείσα έως τούδε νομολογία .
31. Επειδή σε συνέχεια των ανωτέρω και από την συνολική επισκόπηση
του φακέλου, και κυρίως υπό το πρίσμα των ήδη κριθέντων στις ως σκέψεις 2630, ο συγκεκριμένος λόγος προσφυγής κρίνεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος
(βλ. και ad hoc AEΠΠ 1246/2019), διότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό
φορολογικής ενημερότητας δεν αντίκειτο στα προβλεπόμενα στην παραγρ. β)
2.2.9.2. της διακήρυξης ………………(σελ.17) όπου αναφέρεται ότι «για την
παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας στο οποίο να πιστοποιείται ότι οι
οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στη περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από υποβολή τους». Τούτο διότι, το επίμαχο άρθρο της διακήρυξης
έτσι όπως είναι διατυπωμένο δεν αναφέρει ρητώς ότι πρέπει να υποβληθεί και
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φορολογική ενημερότητα από τους συμμετέχοντες που να καλύπτει το χρόνο
υποβολής προσφοράς (βλ. και σκέψη 23), ούτε μπορούσε να συναχθεί ευλόγως
και ευχερώς από τον ευλόγως ενημερωμένο συμμετέχοντα από την ανάγνωση
του συνόλου των άρθρων της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν
αναζήτηση

από

την

αναθέτουσα

αρχή

δικαιολογητικού

φορολογικής

ενημερότητας που να καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
δεδομένης της βασιμότητας του πρώτου λόγου της προσφυγής, καθίσταται
αλυσιτελής. Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος προσφυγής απορρίπτεται ως νόμω και
ουσία αβάσιμος γινομένου δεκτού του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του
παρεμβαίνοντος.
33. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή
πρέπει να γίνει δεκτή απορριπτόμενης ταυτοχρόνως της παρέμβασης.
34. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο ύψους
600,00 € πρέπει να επιστραφεί στην προσφεύγουσα, κατά τις διατάξεις του
άρθρων 363 του ν. 4412/2016 και 5 του π.δ. 39/2017.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή, κατά το σκεπτικό.
Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. με αρ. 28/17/12-9-2019 απόφαση με την
οποία εγκρίθηκε το από 21-8-2019 πρακτικό της 4ης συνεδρίασης και το από
11-9-2019 πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων, της επιτροπής του διαγωνισμού, κατά το σκεπτικό.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου, ύψους 600,00 €, στην
προσφεύγουσα.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019 και εκδόθηκε
στις 14 Νοεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ
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Ευαγγελία Μιχολίτση

Φωτεινή Μαραντίδου
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