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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 29
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 12-6-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 15874/11-6-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κουτσογκίλας Θεμ. (αντικαθιστά το τακτικό μέλος Ζαχαριά
Σπυρ.), 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ..
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημ., 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού 1.497.920,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής και ο σχετικός φάκελος
που θα τις συνοδεύει, πρέπει να αποσταλούν άμεσα και εμπρόθεσμα στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών και η προθεσμία για αποστολή των σχετικών στοιχείων από το Δήμο
μας είναι δεκαήμερη και εκπνέει άμεσα.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 246η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί
προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

προϋπολογισμού

1.497.920,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 20/164/2020
απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 1/2020 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια,
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 16-6-2020.
Δυνάμει της απόφασης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12696/11-5-2020 διακήρυξη διαγωνισμού του
Δημάρχου Κορινθίων.

Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 91203.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο LECHI GROUP, η οποία κατατέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 5-6-2020 κι έλαβε Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 701/9-6-2020, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων
και κατά της με αριθμό 12696/11-5-2020 διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού του Δήμου
Κορινθίων, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 15675/10-6-2020 γνωμοδότηση του Τμήματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου επί της
εν λόγω προσφυγής, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα LECHI
GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ κατά της αρ. 12696/11-05-2020 διακήρυξης για την
«Προμήθεια μεταφορικών μέσων»
Σχετ.:

1.
Προδικαστική Προσφυγή της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
2.
Απόφαση Δημάρχου με αρ.30070/02-9-2019 περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών [ΑΔΑ: 7Ν8ΝΩΛ7-ΘΟΔ]
Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα LECHI GROUP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ κατά της αρ. 12696/11-05-2020 διακήρυξης για την «Προμήθεια
μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 1.208.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σας
υποβάλλουμε τις απόψεις της υπηρεσίας, ως κάτωθι:
1. Με την αρ.12696/11-05-2020 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων προκηρύχθηκε
ηλεκτρονικός, διεθνής, ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Προμήθεια
μεταφορικών μέσων». Η προμήθεια χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες ως εξής: Ομάδα Α Απορριμματοφόρα οχήματα, προϋπ.: 715.000,00, προ ΦΠΑ, Ομάδα Β - Αυτοκινούμενα
αναρροφητικά σάρωθρα, προϋπ.: 325.000,00, προ ΦΠΑ, Ομάδα Γ - Ημιφορτηγά οχήματα,
προϋπ.: 70.000,00, προ ΦΠ, Ομάδα Δ - Φορτωτής – Εκσκαφέας, προϋπ.: 98.000,00, προ
ΦΠΑ.
2. Ο οικονομικός φορέας LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ υπέβαλλε προδικαστική
προσφυγή προς την ΑΕΠΠ ζητώντας να ακυρωθεί η προαναφερόμενη διακήρυξη, η
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3.

4.

5.

6.

παράγραφος 2.2.6 της διακήρυξης με την οποία τίθενται τα κριτήρια επιλογής για την
ανάθεση της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα ζητώντας να ακυρωθεί ο όρος Α1 της
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης, η οποία στο σύνολό της έχει ως εξής:
[…] 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών [2017, 2018, 2019], να
έχουν εκτελέσει μια (1) ή περισσότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου,
των οποίων το άθροισμα των συμβατικών ποσών [άνευ ΦΠΑ] θα είναι ύψους ίσου ή
μεγαλύτερου του: A.1. 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για τις Ομάδες Β, Γ και Δ,
Α.2. 50% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα Α […]
Με την Προδικαστική Προσφυγή της η LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ υποστηρίζει
ότι με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης εμποδίζεται η υποβολή από μέρους της
προσφοράς για την Ομάδα Γ - Ημιφορτηγά οχήματα, προφανώς μη διαθέτοντας τις
ζητούμενες από τη διακήρυξη συμβάσεις κατά τα τρία τελευταία έτη, αφού δραστηριοποιείται
ως εταιρεία στο «Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων» από τις 07-05-2020,
σύμφωνα με την εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από την ΑΑΔΕ
[συνυποβληθέν στοιχείο με την Προδικαστική Προσφυγή] .
Στην παρ.4 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: […]. 4. Όσον αφορά την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο
με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν […]. Ο
Δήμος μας κάνοντας νόμιμη χρήση της εν λόγω διάταξης ορθώς θέσπισε κριτήρια για την
αξιολόγηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ζητώντας να αποδείξουν την
εμπειρία τους με προηγούμενες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου και
μάλιστα οι συμβάσεις αυτές δύναται να είναι περισσότερες από μια (1), αρκεί να έχουν
εκτελεστεί εντός της τελευταίας τριετίας (2017, 2018. 2019) και αθροιζόμενα τα συμβατικά
ποσά να είναι τουλάχιστον ίσο με 70.000,00€.
Στην σημ.Β.4 της παρ.2.9.2 – Αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης αναφέρεται: «Β.4. Για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν σύμβαση, συνοδευόμενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής για το δημόσιο τομέα ή σχετικά τιμολόγια για τον ιδιωτικό τομέα»,
διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψήφιους να αποδείξουν την τεχνική και
επαγγελματική τους ικανότητα, προσκομίζοντας είτε συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα, είτε
τιμολόγια αν οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον ιδιωτικό τομέα.
Στο άρθρο 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» του ν.4412/2020 προβλέπεται:
«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, αλλά
και στην παρ. 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:
«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται». Με τα
προαναφερθέντα εδάφια δίνεται η δυνατότητα εκ του νόμου και από τη διακήρυξη σε κάθε
υποψήφιο, που ο ίδιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(και συνεπώς τις ζητούμενες συμβάσεις/τιμολόγια), να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, αποκτώντας έτσι το καθόλα νόμιμο δικαίωμα και δυνατότητα συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό ουδόλως εμποδίζεται η συμμετοχή εταιρειών όπως της
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LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ή άλλων μικρομεσαίων ή και νεοσύστατων
επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
7. Σε συνέχεια των ανωτέρω, εισηγούμαστε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του
οικονομικού φορέα LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά της αρ. 12696/11-05-2020
διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» του Δήμου Κορινθίων.
Ο Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Σπ. Πούρος
Συνημμένα: Προδικαστική προσφυγή, e-παράβολo, προσωποποιημένη πληροφόρηση από την
ΑΑΔΕ [ΚΑΔ]
Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής
προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα LECHI GROUP, σύμφωνα με τα όσα
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως η παράταξή του δίνει λευκή ψήφο, διότι δεν έχουν προλάβει να
μελετήσουν το θέμα και τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, την υπ΄
αριθμ. πρωτ. 15675/10-6-2020 γνωμοδότηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με λευκή ψήφο των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.)
Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.497.920,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο LECHI GROUP, η οποία κατατέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 5-6-2020 κι έλαβε Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 701/9-6-2020, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων
και κατά της με αριθμό 12696/11-5-2020 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για τη
σύναψη

δημόσιας

σύμβασης

της

προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 1/2020) 1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως
κάτωθι:
1. Με

την

αρ.12696/11-05-2020

διακήρυξη

του

Δήμου

Κορινθίων

προκηρύχθηκε

ηλεκτρονικός, διεθνής, ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Προμήθεια
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μεταφορικών μέσων». Η προμήθεια χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες ως εξής: Ομάδα Α Απορριμματοφόρα οχήματα, προϋπ.: 715.000,00, προ ΦΠΑ, Ομάδα Β - Αυτοκινούμενα
αναρροφητικά σάρωθρα, προϋπ.: 325.000,00, προ ΦΠΑ, Ομάδα Γ - Ημιφορτηγά οχήματα,
προϋπ.: 70.000,00, προ ΦΠ, Ομάδα Δ - Φορτωτής – Εκσκαφέας, προϋπ.: 98.000,00, προ
ΦΠΑ.
2. Ο οικονομικός φορέας LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ υπέβαλλε προδικαστική
προσφυγή προς την ΑΕΠΠ ζητώντας να ακυρωθεί η προαναφερόμενη διακήρυξη, η
παράγραφος 2.2.6 της διακήρυξης με την οποία τίθενται τα κριτήρια επιλογής για την
ανάθεση της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα ζητώντας να ακυρωθεί ο όρος Α1 της
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης, η οποία στο σύνολό της έχει ως εξής:
[…] 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών [2017, 2018, 2019], να
έχουν εκτελέσει μια (1) ή περισσότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου,
των οποίων το άθροισμα των συμβατικών ποσών [άνευ ΦΠΑ] θα είναι ύψους ίσου ή
μεγαλύτερου του: A.1. 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για τις Ομάδες Β, Γ και Δ,
Α.2. 50% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα Α […]
3. Με την Προδικαστική Προσφυγή της η LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ υποστηρίζει
ότι με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης εμποδίζεται η υποβολή από μέρους της
προσφοράς για την Ομάδα Γ - Ημιφορτηγά οχήματα, προφανώς μη διαθέτοντας τις
ζητούμενες

από

τη

διακήρυξη

συμβάσεις

κατά

τα

τρία

τελευταία

έτη,

αφού

δραστηριοποιείται ως εταιρεία στο «Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων»
από τις 07-05-2020, σύμφωνα με την εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης
από την ΑΑΔΕ [συνυποβληθέν στοιχείο με την Προδικαστική Προσφυγή] .
4. Στην παρ.4 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: […]. 4. Όσον αφορά την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο
με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν […]. Ο
Δήμος μας κάνοντας νόμιμη χρήση της εν λόγω διάταξης ορθώς θέσπισε κριτήρια για την
αξιολόγηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ζητώντας να αποδείξουν την
εμπειρία τους με προηγούμενες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου και
μάλιστα οι συμβάσεις αυτές δύναται να είναι περισσότερες από μια (1), αρκεί να έχουν
εκτελεστεί εντός της τελευταίας τριετίας (2017, 2018. 2019) και αθροιζόμενα τα συμβατικά
ποσά να είναι τουλάχιστον ίσο με 70.000,00€.
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5. Στην σημ.Β.4 της παρ.2.9.2 – Αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης αναφέρεται: «Β.4. Για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν σύμβαση, συνοδευόμενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής για το δημόσιο τομέα ή σχετικά τιμολόγια για τον ιδιωτικό τομέα»,
διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψήφιους να αποδείξουν την τεχνική και
επαγγελματική τους ικανότητα, προσκομίζοντας είτε συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα, είτε
τιμολόγια αν οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον ιδιωτικό τομέα.
6. Στο άρθρο 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» του ν.4412/2020 προβλέπεται:
«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, αλλά
και στην παρ. 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:
«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται». Με τα
προαναφερθέντα εδάφια δίνεται η δυνατότητα εκ του νόμου και από τη διακήρυξη σε κάθε
υποψήφιο, που ο ίδιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(και συνεπώς τις ζητούμενες συμβάσεις/τιμολόγια), να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, αποκτώντας έτσι το καθόλα νόμιμο δικαίωμα και δυνατότητα συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό ουδόλως εμποδίζεται η συμμετοχή εταιρειών όπως της
LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ή άλλων μικρομεσαίων ή και νεοσύστατων
επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:
- Την αποδοχή των απόψεών μας.
- Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία LECHI
GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο LECHI GROUP, η οποία κατατέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 5-6-2020 κι έλαβε Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 701/9-6-2020, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων
και κατά της με αριθμό 12696/11-5-2020 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων για τη
σύναψη

δημόσιας

σύμβασης

της

προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 1/2020) 1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΜΕΣΩΝ
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-Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης
μας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/246/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-6-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

