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επιχειρήσεις, καταλαµβάνει και τους συµµετέχοντες στις διαδικασίες των
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Επί του ανωτέρω ερωτήµατος το Γ΄ Τµήµα του Ν.Σ.Κ. γνωµοδότησε
οµόφωνα, ως ακολούθως:
Ι. Οι κρίσιµες νοµικές διατάξεις
Α) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 ¨Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ Α΄45), όπως ισχύουν
µετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τους από τα άρθρα
5 παρ. 2 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006
(ΦΕΚ Α΄57) και 30 παρ. 9 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263), ορίζουν τα
εξής:
Άρθρο 3 Ν. 2690/99
«…6 α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά ή στοιχεία, που η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη
του αιτούντος, και τα οποία δεν συνυποβάλλονται µε την αίτησή του, η
αρµόδια υπηρεσία, για την έκδοση της τελικής πράξης, τα αναζητεί από τις
οικείες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου.
β. Για το σκοπό αυτόν παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον
ενδιαφερόµενο, η οποία εµπεριέχεται στην αίτησή του.
γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης

και

του

αρµόδιου,

κατά

περίπτωση,

Υπουργού,

καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες εφαρµόζεται η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί
να καθορίζονται κατηγορίες δικαιολογητικών, τα οποία, από τη φύση τους,
δεν είναι δυνατό να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρµόζεται και στις
επιχειρήσεις.

3

δ. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα
οποία οι αρµόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης
υπηρεσίες είναι υποχρεωµένες να αναζητούν αυτεπάγγελτα, χωρίς να
απαιτείται η από το εδάφιο β΄ της παρούσας παραγράφου προβλεπόµενη
εξουσιοδότηση του πολίτη. Το παρόν εδάφιο ισχύει από 1.9.2006».
Κατ’ επίκληση των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 5
του Ν. 3242/2004, 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και 10 του Ν. 3230/2004,
εκδόθηκαν σταδιακά οι κατωτέρω αναφερόµενες κοινές υπουργικές
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, µε τις
οποίες καθορίζονται οι Υπηρεσίες καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία
υποχρεούται να αναζητεί αυτεπαγγέλτως η αρµόδια για την έκδοση της
τελικής διοικητικής πράξης ∆ηµόσια Αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί
αίτηση του διοικουµένου για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του, σύµφωνα
µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν.
2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι
εξής κοινές υπουργικές αποφάσεις:
α) Η ∆ΙΑ∆Π/Α/17402/2006 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ
Β΄1042/1-8-2006), περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως από
τις δηµόσιες υπηρεσίες δικαιολογητικών αρµοδιότητας του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης,

όπως

είναι

τα

πιστοποιητικά

µη

πτωχεύσεως,

εκκαθαρίσεως, αναγκαστικής διαχειρίσεως, πτωχευτικού συµβιβασµού

4

κ.α.,

β)

οι

92605οικ./20-9-2005

(ΦΕΚ

Β΄1334/21-9-2005)

και

∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ Β΄1551/23-10-2006) ΚΥΑ των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
∆ικαιοσύνης, περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως από τις
δηµόσιες υπηρεσίες αντιγράφου ποινικού µητρώου, γενικής ή δικαστικής
χρήσης, γ) η ∆ΙΑ∆Π/Α/9981/23-5-2005 (ΦΕΚ Β΄ 726/30-5-2005) ΚΥΑ
των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου
αναζητήσεως από τις δηµόσιες υπηρεσίες της βεβαίωσης φορολογικής
ενηµερότητας, δ) η ∆ΙΑ∆Π/Α/10067/23-4-2007 (ΦΕΚ Β΄629/25-4-2007)
ΚΥΑ

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, περί
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως από τις δηµόσιες υπηρεσίες
της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας και, ε) η ∆ΙΑ∆Π/Α/1786
(ΦΕΚ Β΄ 88/30-1-2006) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, περί υποχρεωτικής
αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως από τις δηµόσιες υπηρεσίες πιστοποιητικών
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως είναι η βεβαίωση περί
µη ανακλήσεως της άδειας σύστασης, µη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση
ανώνυµης εταιρείας, η βεβαίωση ότι οι µετοχές ανώνυµης εταιρείας
είναι ονοµαστικές κ.α.
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Εξάλλου, στο πλαίσιο των προαναφεροµένων ΚΥΑ, η αρµόδια ∆/νση
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
εξέδωσε τις µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/12421/23-6-2005, ∆ΙΑ∆Π/Α/18211/118-2006,

∆ΙΑ∆Π/24359/30-10-2006,

∆ΙΑ∆Π/Α/5868/7-3-2007

και

∆ΙΑ∆Π/Α/12190/14-5-2007 ερµηνευτικές εγκυκλίους, στις οποίες, εκτός
των άλλων, ορίζεται ότι ειδικά για την διενέργεια διαγωνισµών για
προµήθειες δηµοσίου, και προκειµένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές
των πολιτών µε το δηµόσιο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν οι ίδιοι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µέχρι την έκδοση του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)».
Β) Περαιτέρω, στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2

του Ν. 2286/1995

«Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ
Α΄19), ορίζεται ρητά ότι:
«1. Η σύναψη και η εκτέλεση των συµβάσεων προµηθειών του ∆ηµοσίου
και των Ν.Π.∆.∆. που αποτελούν οργανισµούς της καθ’ ύλην
αυτοδιοίκησης γίνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)……….2. Ο Κ.Π.∆. θεσπίζεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εµπορίου ……».
Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόµενων διατάξεων, εκδόθηκε
αρχικά το Π.∆/γµα 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»
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(ΦΕΚ Α΄ 266), και ήδη το ισχύον από 1.1.2008 Π.∆/γµα 118/2007
(ΦΕΚ Α΄ 150), στα άρθρα 1, 6 και 20 του οποίου, ορίζονται ειδικότερα
τα εξής:
Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρµογής
«1. Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπάγονται οι
προµήθειες αγαθών που εκτελούνται από το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που αποτελούν οργανισµούς της
καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης……».
Άρθρο 6 - Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά
συµµετοχής και κατακύρωσης
«1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν,
µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής: α. Εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος. β. Υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4. του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης
στον οποίο συµµετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα
από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου,

7

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. (4) του εδ. α. της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
παρόντος,……..
2. - Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του
παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το
ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα
εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του
παρόντος.
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης………..
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
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ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους……………
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός ή εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου….
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περ. (3) της εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β
της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2)…………….».
«Άρθρο 20. Κριτήρια ανάθεσης – Αξιολόγηση προσφορών
1………..2…………..
Ι.- Στους κλειστούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
6 του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη αυτή, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως
επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν

κανένας από τους

προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
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και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή η ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος π.δ/τος ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ∆/τος,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του.
ΙΙ.- Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α
του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/ και της παρ. 3 του άρθρου 8α
του παρόντος ∆/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει
εγκαίρως και προσηκόντως

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6
και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ
της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη………».
Γ) Εξάλλου, και οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆/τος 60/2007
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»
(ΦΕΚ τ. Α΄64/ 16-3-2007), ορίζουν τα εξής:
Άρθρο 43- Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του
προσφέροντος (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
«1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/
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∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕL 351 της 29-1-1998, σελ. 1), β) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕL
358 της 31-12-1998 σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σελ. 48), δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991………..
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες
να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3………
2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη
σύµβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή
τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του. β) ΄Εχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,

εκκαθάρισης,

αναγκαστικής

διαχείρισης,

πτωχευτικού

συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) ΄Εχει καταδικασθεί βάσει
δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
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αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. δ) ΄Εχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που
αποδεδειγµένως

διαπιστώθηκε

αναθέτουσα αρχή.

µε

οποιοδήποτε

µέσο

διαθέτει

η

ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον

αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού
δικαίου. στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α), β), γ), ε) και στ):
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α, β, και γ, την
προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από
την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. β)

για την παράγραφο - 2 σηµεία ε), ή στ),
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πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους
µέλους………….. ».
ΙΙ. Ερµηνεία – Συµπέρασµα
Από

την

επισκόπηση

των

προαναφεροµένων

διατάξεων,

ερµηνευοµένων αυτοτελώς και σε συνδυασµό µεταξύ τους, συνάγονται
τα ακόλουθα:
Επειδή, ο ισχύων από 1.1.2008 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
(Π.∆/γµα 118/2007- ΦΕΚ Α΄150) εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγµα των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που συνθέτουν το ειδικό
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις προµήθειες αγαθών που εκτελούνται από
το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., που αποτελούν οργανισµούς της καθ’ ύλην
αυτοδιοίκησης (ό.π. άρθρο 1). Στο πλαίσιο των παραπάνω ρυθµίσεων
εντάσσονται και οι προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του εν
λόγω Κανονισµού, µε τις οποίες ο κανονιστικός νοµοθέτης, αν και
γνώριζε κατά τον χρόνο έκδοσής τους τις επίµαχες διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας),
καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες ως άνω Κ.Υ.Α., περί
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως από τις οικείες Υπηρεσίες
των

απαιτουµένων

Υπουργείων,

δικαιολογητικών

εντούτοις,

όρισε

ρητά

αρµοδιότητας
ότι

τα

διαφόρων

προαναφερόµενα

δικαιολογητικά που απαιτούνται στις διαδικασίες δηµοσίων διαγωνισµών
για την σύναψη συµβάσεων προµηθειών, πρέπει να προσκοµίζονται από
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τον µειοδότη στην αναθέτουσα αρχή, µε συνέπεια τον αποκλεισµό του
από την κατακύρωση, στην περίπτωση της µη προσκοµίσεώς τους, και
την κατάπτωση υπέρ του ∆ηµοσίου της εγγυήσεως συµµετοχής του. Τα
παραπάνω ισχύουν και στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Π.∆/τος 60/2007, το άρθρο 43 παρ. 3 του οποίου, απαιτεί την εκ
µέρους

του

συµµετέχοντος

στον

διαγωνισµό

προσκόµιση

των

προαναφεροµένων δικαιολογητικών στην αναθέτουσα αρχή (βλ. σχ.
άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Και τούτο διότι, όπως έχει ήδη κριθεί από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 3
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ερµηνευοµένων σε συνδυασµό µε
τις προεκτεθείσες διατάξεις του «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου», η
συµµετοχή στη διαδικασία των δηµοσίων διαγωνισµών για τη σύναψη
συµβάσεων προµηθειών δεν αποτελεί «διεκπεραίωση υπόθεσης
πολίτη», ώστε να υποχρεούται η οικεία υπηρεσία να αναζητεί
αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που δεν προσκοµίζει ο διαγωνιζόµενος
κατά την κατάθεση της προσφοράς του (βλ. σχ. ΣτΕ (ΕΑ) 1231/2007,
1319/2007, επίσης ΓνΝΣΚ 253/2008). Οι διατάξεις αυτές, εµπίπτουν στο
θεσµικό πλαίσιο των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις Κράτους – πολίτη,
οι επιµέρους ρυθµίσεις του οποίου στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθµιση
των

παρεχοµένων προς τον

διοικούµενο

υπηρεσιών και στην
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αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά τη διαχείριση των
υποθέσεών του (βλ. σχ. εισηγητική έκθεση Ν. 2690/1999 – Γενικό µέρος).
Στην έννοια δε του διοικουµένου, εµπίπτουν τόσο τα φυσικά όσο και τα
νοµικά πρόσωπα.
Αντιθέτως, οι προεκτεθείσες διατάξεις του «Κανονισµού Προµηθειών
∆ηµοσίου», αποτελούν µέρος της αυστηρώς «τυπικής διαδικασίας» των
δηµοσίων διαγωνισµών, η τήρηση των κανόνων της οποίας, αποσκοπεί
στην προάσπιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης
µεταξύ των διαγωνιζοµένων και του υγιούς ανταγωνισµού, καθώς και
στην εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου µε τη διακήρυξη δηµόσιου
σκοπού. Εποµένως, η επιβαλλόµενη από τις ανωτέρω κανονιστικές
διατάξεις υποχρέωση προσκόµισης των απαιτουµένων δικαιολογητικών
από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία των δηµοσίων διαγωνισµών,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αποτελεί
ειδική ρύθµιση σε σχέση µε τις γενικής φύσεως ρυθµίσεις της παρ. 6 του
άρθρου 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Στο πλαίσιο των
γενικών αυτών ρυθµίσεων, εντάσσεται και η επίµαχη διάταξη της παρ. 9
του άρθρου 30 του πρόσφατου νόµου 3731/2008, σύµφωνα µε την οποία,
η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των απαιτουµένων
δικαιολογητικών από την αρµόδια για την έκδοση της τελικής
διοικητικής πράξης ∆ηµόσια Αρχή, που ήδη εφαρµοζόταν στις αιτήσεις
των πολιτών µε βάση τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3
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του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις προαναφερόµενες ΚΥΑ,
επεκτείνεται µε την προσθήκη του ως άνω εδαφίου, και στις περιπτώσεις
της υποβολής αιτήσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων προς την αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή για την «διεκπεραίωση υπόθεσής τους», υπό την
προεκτεθείσα έννοια (βλ. σχ. και αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και

ρυθµίσεις λοιπών

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» υπό άρθρο 31 παρ.
9, το οποίο αναριθµήθηκε σε άρθρο 30 παρ. 9 στον ψηφισθέντα νόµο
3731/2008).
Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, στο υπόψη ερώτηµα προσήκει η
απάντηση ότι, η επίµαχη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 περ. γ΄ τελευταίο
εδάφιο του νόµου 2690/1999, όπως ισχύει µετά την συµπλήρωσή της
από το άρθρο 30 παρ. 9 του νόµου 3731/2008, ενόψει του θεσµικού
πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί,
δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες, υπό οποιαδήποτε
µορφή (φυσικά, νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις), στις διαδικασίες των
δηµοσίων διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, στους
οποίους εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του
Π.∆/τος 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) και 43 παρ. 3 του
Π.∆/τος 60/2007, όπως ισχύουν.

Θεωρήθηκε
Αθήνα,
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος

Θεόδωρος Ρεντζεπέρης
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια

Χρυσούλα Τσιαβού
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
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