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          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 21 Ιανουαρίου 2020 με την εξής 

σύνθεση: Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή Πρόεδρος, Ειρήνη Αψοκάρδου, 

Εισηγήτρια και, Μαργαρίτα Κανάβα Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 12.12.2019 Προδικαστική Προσφυγή, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 38/16.01.2020 του οικονομικού φορέα «…» (εφεξής ο 

«προσφεύγων»), που κατοικοεδρεύει στη …, …, ΟΔΟΣ …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της Περιφέρειας …/ΠΕ … (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα και 

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «…» (εφεξής ο 

«παρεμβαίνων»), που κατοικοεδρεύει στο …, επί της οδού …, αριθμ. …, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί  η υπ’ αριθμ. 2540/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής (ΑΔΑ: Ω0797ΛΛ-ΤΑ9) και το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και να ανακηρυχθεί ο ίδιος προσωρινός μειοδότης. 

Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων επιδιώκει την απόρριψη 

της προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής του προσφεύγοντος έχει 

καταβληθεί το νόμιμο παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 

4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  του Π.Δ. 39/2017, ποσού 4.839 ευρώ 

(βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, την από 12.12.2019 πληρωμή στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί 

αυτόματης δέσμευσης) το οποίο και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης για την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι  

967.741,93 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Επειδή με την από 21-10-2019 Διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Επ.Ο.19 στο τμήμα …– …– …», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 

1.200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 21.10.2019 με 

ΑΔΑΜ …, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε 

αύξοντα αριθμό …. 

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της 

διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 

4412/2016. 

5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 12.12.2019 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 2.12.2019, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την 

αναθέτουσα αρχή στις 16.01.2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 



 

 

Αριθμός απόφασης: 146 / 2020 

 

3 
 

του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και  την 

παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

6. Επειδή ο προσφεύγων, ως προσφέρων του οποίου η προσφορά 

κρίθηκε αποδεκτή, και ειδικότερα ως δεύτερος στην κατάταξη κατά σειρά 

μειοδοσίας μετά τον παρεμβαίνοντα που έχει αναδειχθεί προσωρινός 

ανάδοχος, θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής κατά της επίμαχης απόφασης, ως προς το μέρος που αφορά στη 

νόμιμη αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος και, εν προκειμένω, στη 

ζημία του από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον διαγωνισμό και στο 

επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς του (βλ. ΕΑ ΣτΕ 

1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001),  επιδιώκοντας ευλόγως να 

του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.    

Περαιτέρω, ο προσφεύγων αιτείται, επίσης, να ανακηρυχθεί ο ίδιος 

προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης, ωστόσο το αίτημα αυτό απαραδέκτως 

προβάλλεται, καθώς η ΑΕΠΠ επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης 

ακυρώνει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής 

προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνει την παράλειψη και η υπόθεση 

αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη 

ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 2  του Ν. 4412/2016 

και δεν έχει εξουσία να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη, καθ’ 

υποκατάσταση της αναθέτουσας αρχής (ΕΑ ΣτΕ 54/2018). 

Ομοίως, ο προσφεύγων απαραδέκτως αιτείται την ακύρωση του 1ου 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς οι πράξεις (γνωμοδοτήσεις, 

πρακτικά, προσκλήσεις) των Επιτροπών του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε 

φάση και αν αφορούν, στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και, επομένως, δεν 

παράγουν έννομες συνέπειες εφόσον το όργανο που τις εξέδωσε δεν ασκεί 

αποφασιστική αρμοδιότητα (βλ. ΕΑ 519/2009 και 1315/2008 και Φ. 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η 

έκδ., 2013, αρ. 71-77 επόμ., σελ.54-55). Σε κάθε δε περίπτωση, αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της προσβαλλόμενης απόφασης και συμπροσβάλλονται 

με αυτήν. Επομένως, η υπό εξέταση προσφυγή ασκείται απαραδέκτως στο 
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μέτρο που αιτείται αυτοτελώς την ακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

7. Επειδή στις 16.12.2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαγωνιστική 

διαδικασία, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8.  Επειδή με την υπ’ αριθμόν 53/2020 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής. 

9. Επειδή ο παρεμβαίνων κατέθεσε στις 26.12.2019, ήτοι 

εμπροθέσμως, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, την με αριθμ. ΑΕΠΠ 

ΠΑΡ 47/2020 παρέμβασή του, ο οποίος θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και 

ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή και 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και, ως εκ τούτου, επιδιώκει τη διατήρηση 

της προσβαλλόμενης, ως προς την αποδοχή της προσφοράς του. 

10. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν ανάρτησε στον διαδικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της «επικοινωνίας» τις απόψεις της επί της 

προδικαστικής προσφυγής ούτε απέστειλε απόψεις με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ, καθώς τόσο το από 13.12.2019 και με αριθμ. 

πρωτ. 761245/4413 όσο και το από 15.01.20 και με αριθμ. πρωτ. 28202/130 

έγγραφά της δεν αντικρούουν τους ισχυρισμούς της υπό εξέταση προσφυγής.  

11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017. 

12. Επειδή στον εν θέματι διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε οικονομικοί 

φορείς, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων και ο παρεμβαίνων, οι οποίοι 

υπέβαλαν τις με αριθμό συστήματος …και …προσφορές αντίστοιχα. Με το 

από 15.11.2019 Πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την 

εγκυρότητα συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προέβη στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών και εισηγήθηκε την ανάδειξη του 
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παρεμβαίνοντος ως προσωρινού αναδόχου που προσέφερε την μεγαλύτερη 

έκπτωση, ήτοι 65,87% και δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας τον προσφεύγοντα 

με μέση έκπτωση 65,61%.  Με την προσβαλλόμενη εγκρίθηκε το ως άνω 

Πρακτικό. 

 13. Επειδή ο προσφεύγων υποστηρίζει με την προσφυγή του ότι: «[…] 

III. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «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. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται 

με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου 

(άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή 

μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων […..]». 

Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 53 παρ. 1 

και 2, 76 και 79 του ν. 4412/2016, 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 [...] 

Κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η Διακήρυξη του 

διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και 
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δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI 

Τμήματος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους διαγωνιζόμενους. 

Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε ακυρότητα των 

εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των 

κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν 

παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά μη νόμιμη τη 

σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Τμήματος 78/2007). Περαιτέρω, οι τεχνικές 

προδιαγραφές συνιστούν στο σύνολο τους, απαράβατους όρους της 

διακήρυξης πλην εάν ορίζεται ότι είναι προαιρετικές ή ότι είναι αποδεκτή η 

πλήρωση μέρους μόνο αυτών (ΔΕφΑΘ αναστ. 230/2012). 

Εξάλλου, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 

25και 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,OK. 27). 

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών και η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της 

διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και 

χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους τους 

ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να 

κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος του αν οι προσφορές των 

υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση.  
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Περαιτέρω, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η υποχρέωση 

διαφάνειας αντιτίθενται επίσης σε κάθε διαπραγμάτευση μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και ενός προσφέροντος στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης  

δημόσιας σύμβασης, πράγμα που συνεπάγεται ότι, καταρχήν, μια προσφορά 

δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν 

πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής είτε του προσφέροντος. Συγκεκριμένα, 

αν γινόταν δεκτό ότι η αναθέτουσα αρχή έχει την εξουσία να ζητεί διευκρινίσεις 

από συγκεκριμένο υποψήφιο την προσφορά του οποίου κρίνει ανακριβή ή μη 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων, η εν 

λόγω αρχή θα κινδύνευε να θεωρηθεί ύποπτη, σε περίπτωση που τελικώς 

επέλεγε την επίμαχη προσφορά, ότι διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις με 

τον οικείο υποψήφιο, εις βάρος των λοιπών υποψηφίων και κατά παράβαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Επιπλέον, η αίτηση διευκρίνισης δεν δύναται 

να καταλήξει στο να υποβάλει, στην πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος 

προσφέρων νέα προσφορά (βλ. αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36).Τέλος, και 

γενικά, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει όσον αφορά τη 

δυνατότητα να ζητήσει από τους υποψήφιους να διευκρινίσουν την προσφορά 

τους, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να μεταχειριστεί τους υποψήφιους με ισότιμο 

και σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, όπως «με 

ποινή αποκλεισμού...», «με ποινή απαραδέκτου....», «οι συμμετέχοντες 

πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται 

ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς 

οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνμδ ΝΣΚ 70/2002). 

Αντίστροφα, είναι παραδεκτή η συμπλήρωση και η διόρθωση, όταν από 

το ίδιο το περιεχόμενο και αντικείμενο του σφάλματος προκύπτει ότι αυτό είναι 

έλασσον σε σχέση με το αποδεικτικό αντικείμενο της διακήρυξης, σύνηθες και 

ιδιαίτερα ευχερές να λάβει χώρα κατά τη σύνταξη της προσφοράς και κατά τα 

διδάγματα της κοινής λογικής και πείρας, ενώ το σφάλμα πρέπει να 

είναι τέτοιου είδους, ώστε η αναγωγή του σε απλή, εύλογη και συνήθη, 
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άρα και συγγνωστή, παραδρομή θα πρέπει να είναι αντικειμενικά προφανής 

στην κρίση κάθε ευλόγως σκεπτόμενου τρίτου και δη των οργάνων  

αξιολόγησης, τα οποία ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν την ευχέρεια 

κατά την ακριβώς παραπάνω κρίση τους και συνεπεία αυτής να καλέσουν 

κατ’ άρ. 102 παρ. 1 τον οικονομικό φορέα για διευκρινίσεις. Περαιτέρω, 

κρίσιμο κριτήριο για την κρίση περί του συγγνωστού, άρα και 

συμπληρώσιμου/διορθώσιμου ενός σφάλματος/έλλειψης αποτελεί υπό 

προϋποθέσεις η τυχόν ασάφεια και ελλειπτικότητα των οικείων όρων της 

διακήρυξης (βλ και απόφαση με αρ. 253/2017 ΑΕΠΠ, 836/2018, σκ. 61). 

Εξάλλου, το ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της επιτάχυνσης 

των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των διαγωνιζομένων από την 

υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων πιστοποιητικών και εγγράφων ως 

προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και ενέχει, προϋποθέτει και  

ερείδεται επί μιας καταρχήν εμπιστοσύνης ως προς τον προσφέροντα 

οικονομικό φορέα και όσον αφορά τα εξ αυτού δηλούμενα, τα οποία 

θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της ανακήρυξής του ως αναδόχου. 

Συναρτάται δε αποκλειστικά με τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα 

της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας 

και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με 

το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση 

υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. Τα εν λόγω, δε, πιστοποιητικά, κατά τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν προς 

τούτο κλήσης της αναθέτουσας αρχής, πλην της περίπτωσης ενεργοποίησης 

της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου, όταν δηλαδή 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ή στην περίπτωση που 

άλλως ορίζει η διακήρυξη οι όροι της οποίας δεν έχουν προσβληθεί. 

IV.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν πέντε προσφορές και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού όπως ορίζεται στη διακήρυξη του έργου, προχώρησε σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και 

του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" για κάθε συμμετέχοντα στη 

διαδικασία κατά σειρά μειοδοσίας ο οποίος κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε 

όλους εμάς τους προσφέροντες. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έκανε έλεγχο κατά σειρά μειοδοσίας των 

δικαιολογητικών συμμετοχής όπως ορίζονται στο 24.2 της διακήρυξης και 

προέβη σε έλεγχο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 

ΤΜΕΔΕ, εκτυπώνοντας τις σχετικές βεβαιώσεις. Κατά τον έλεγχο των 

εγγυητικών διαπιστώθηκε ότι ο συμμετέχων … κατέθεσε την υπ’ αριθμ Θ-

56306/1 1/09/2019 εγγυητική επιστολή η οποία δεν καλύπτει τον χρόνο ισχύος 

που ζητείται στο άρθρο 15 παρ. 3 της διακήρυξης του έργου και γι' αυτό το 

λόγο απορρίπτεται. 

Επίσης προχώρησε κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο της ολόγραφου 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 

ομαλής μεταξύ τους σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της 

διακήρυξης. 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το πρακτικό την Παρασκευή 15.11.2019, 

τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία και 

πρότεινε ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία … 

που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 65,87 % 

Η τεχνική εταιρεία «…», η οποία βάσει της απόφασης 2540 /2019 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0797ΛΛ-ΤΑ9) ανεδείχθη 

προσωρινός μειοδότης, δεν έχει περιλάβει αναφορά στο ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο δημοσίων συμβάσεων στην υποβληθείσα από μέρους του Τ.Ε.Υ.Δ.. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης που αφορά στην 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, αναφέρεται ρητώς και 

σαφώς ότι ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ, ως η παρεμβαίνουσα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
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ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 

του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 23.1 α αναφέρεται ρητώς και σαφώς ότι οι 

προσφέροντες υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη του ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, μεταξύ των οποίων και της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22 Γ της 

Διακήρυξης και, συνακόλουθα, της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων. 

Αντιστοίχως, το πρότυπο ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη συμπλήρωσή του από τους 

υποψηφίους αναδόχους, υφίσταται η ως άνω αναφερόμενη Ενότητα 

(οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) καθώς και το επίμαχο πεδίο 

6 όπου δηλώνεται η μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική εταιρεία «…», δεν έχει συμπληρώσει το 

μέρος ιν.Β.6 που αφορά το κριτήριο επιλογής που έχει ζητηθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 22.Γ.β των όρων της Διακήρυξης (ανεκτέλεστο). Το συγκεκριμένο πεδίο 

αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα που 

αποτελεί όρο, επί ποινή αποκλεισμού των εγκεκριμένων όρων της διακήρυξης 

και ελέγχει την υπέρβαση ή μη των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 20παρ.4 του Ν3669/08, όπως ισχύει. 

Ειδικότερα, στο Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, η τεχνική εταιρεία «…», 

έχει απαντήσει στο πεδίο α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής «ΝΑΙ», 

παρόλο που ρητώς αναφέρεται ότι το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν στα 

έγγραφα της σύμβασης δηλώνεται ότι αρκεί η απάντηση στο πεδίο αυτό και 

δεν χρειάζεται να απαντηθεί άλλη ενότητα του Μέρους IV, γεγονός το οποίο 

δεν συντρέχει εν προκειμένω, παρά τα περί αντιθέτου προβαλλόμενα από την 

αναθέτουσα αρχή. Αντίθετα, δεν έχει απαντήσει στο πεδίο 6 της Ενότητας Β: 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που αναφέρει: «Όσον αφορά τις 
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λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις οι οποίες (ενδέχεται να) 

έχουν προσδιορισθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:...», στο οποίο, 

ειδικά για τις συμβάσεις έργων, οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις δηλώνουν τη μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτελέστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει (βλ. και 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Εν προκειμένω η έλλειψη εν όλω απάντησης σε ερώτημα της ΤΕΥΔ, 

που αφορά το μόνο κριτήριο επιλογής οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται καμία περί τούτου 

απάντηση και πληροφορία, περί του αν πληροί τις προϋποθέσεις. Η μη 

αναγραφή-δήλωση της ως άνω πληροφορίας καθιστά κατά την άποψη μας την 

προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

Εξάλλου, η αναφορά στο ΜΕΕΠ δεν καλύπτει την ως άνω απαίτηση, 

καθώς τα επαγγελματικά μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, που 

προβλέπονται στο άρθρο 75 (σε συνδυασμό και με το Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α) του ν. 4412/2016, δεν συνιστούν «επίσημους καταλόγους 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων», κατά την έννοια του άρθρου 83 έως την 

ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ, αλλά συνιστούν μόνο “επαγγελματικά και εμπορικά 

μητρώα" κατά την έννοια του άρθρου 75 παρ. 2. Ωστόσο, ειδικά το Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με την ενημερότητα 

πτυχίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.  3669/2008 

λειτουργεί εν τέλει ως επίσημος κατάλογος, έως την ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ 

(βλ. http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-

apanthseis-faqgia-to-n-4412- 2016^3115/29/51). 

Περαιτέρω, στην κατευθυντήρια οδηγία με αρ. 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

αναφέρεται (σελ. 11) ότι: «Στο ως άνω πεδίο, (εννοείται στο Μέρος II, Ενότητα 

Α Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, περί εγγραφής σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο) ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν 
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την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 20 του ν. 3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, η βεβαίωση 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον 

μοναδικό, επί της παρούσης, εθνικό “επίσημο κατάλογο”.» 

Όφειλε δηλαδή η προσφέρουσα, επί ποινή αποκλεισμού να 

συμπληρώσει το επίμαχο πεδίο του ΤΕΥΔ, δηλώνοντας ότι πληροί 

απαράβατους όρους Διακήρυξης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, μη 

αρκούσης της απόδειξης κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

όπου ως προσωρινή ανάδοχος θα κληθεί να επιβεβαιώσει ότι πληροί τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθόσον κατά το στάδιο της προαπόδειξης η δεν 

έχει δηλώσει υπευθύνως τούτο ως προς την ως άνω επίμαχη απαίτηση. 

Επομένως, η αναθέτουσα αρχή όφειλε, κατά δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με 

την αρχή της τυπικότητας, να απορρίψει την προσφορά της. Εξάλλου, η «…» 

έχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων η μη υπέρβαση των 

ανωτάτων επιτρεπτών ορίων θα έπρεπε συναφώς ρητώς να δηλωθεί. 

Επειδή η μη συμπλήρωση του επίμαχου πεδίου στο υποβληθέν 

από την παρεμβαίνουσα ΤΕΥΔ συνιστά ουσιώδη παράλειψη σύμφωνα με την 

αρχή της τυπικότητας που διέπει τη συμπλήρωση εντύπων και του τρόπου 

σύνταξης εν γένει των προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών διενέργειας 

δημόσιων διαγωνισμών (πρβλ. ΣτΕ 346, 184/2017, 860, 38/2011). 

Επειδή επί υποβολής δικαιολογητικού με ελλιπές περιεχόμενο, η 

αναθέτουσα αρχή ούτε οφείλει ούτε δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις αφού δεν 

είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση μη υποβληθέντος ή 

μη νομίμως υποβληθέντος δικαιολογητικού (βλ. ΣτΕ 1983/2018, 781/2010, ΕΑ 

ΣτΕ 228/2013, 301/2012, 721/2011, 185/2011) κατ’ άρθρον 102 και, ως εκ 

τούτου, η ελλιπής συμπλήρωση του ΤΕΥΔ καθιστά, εν προκειμένω, μη 

θεραπεύσιμη πλημμέλεια (βλ. Ελ.Συν. ΤΜΗΜΑ VI, απόφαση 296/2018 σκ. VI). 

Επειδή, περαιτέρω, έχει κριθεί ότι η ελλιπής συμπλήρωση του ΤΕΥΔ 

σχετικά με την παράλειψη δήλωσης μη υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπτών 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων από την «…» 

συνιστά ουσιώδη έλλειψη η οποία, σε συνδυασμό με την αρχή της 
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τυπικότητας, καθιστά υποχρεωτική την απόρριψη της προσφοράς της (βλ. ad 

hoc ΔΕφΚομ Ν49/2018, ΑΕΠΠ 1134/2018, 97/2019) […..]». 

14. Επειδή ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται τα ακόλουθα : «[…]1. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Διακήρυξης του υπόψη Διαγωνισμού: 

«Εφαρμοστέα νομοθεσία. 7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση 

της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: - του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως 

των άρθρων 118 και 119, ….. - των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των 

άρθρων 80-110 ….. ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) …..». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017 έχουν οριστεί τα 

εξής: «Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.Τ.Ε.). 1. …….. 11. α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών 

Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου 

εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης 

των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της 

παραγράφου 20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής: Α. …… Β. 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Β.1 Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.). …… β. Τα Μητρώα των 

περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ` και Δ` αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της 

παρ. 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος ΧΙ`, του Προσαρτήματος Α` του 

ν. 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με 

την παράγραφο 24 τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ` τροποποιώντας το 

αντιστοίχως. .... 19. Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης Β1 της παραγράφου 11, 

προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου 

έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος 

υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε 

διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του 

ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το προεδρικό 
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διάταγμα της επόμενης παραγράφου. 20. Με προεδρικό διάταγμα, που 

εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν 

πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των 

θεμάτων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 18 του παρόντος, της 

παραγράφου 19 του παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 

4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα: α. ........ β. οι κατηγορίες μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων και οι 

τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο, γ. ..... η. οι όροι και 

προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το 

οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που 

αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και την 

κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την άρτια και 

έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα, θ. η 

συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 

πόρους, ......». 

Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων του Ν. 4472/2017 εκδόθηκε το 

Π.Δ. 71/2019, με το άρθρο 64 του οποίου ορίστηκαν τα εξής: «Προϋπόθεση 

συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου ή ανάληψη 

κατασκευής σε σχέση με την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ανά τάξη 

εγγραφής - Ανεκτέλεστο 1. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημόσιων 

έργων θεωρείται η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της συναφθείσας 

σύμβασης όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρωματικές 

συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 

156 του ν. 4412/2016, κατά την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης 

ανεκτέλεστου (υπολογιζόμενου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και του 

συνολικού ποσού του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει 

από τον τελευταίο λογαριασμό που έχει υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 2. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 

δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης ή να αναλάβει την εκτέλεση 

μέρους σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, σύμφωνα 
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με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχει μέσα σε 

ολόκληρη τη χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο 

από τα πιο κάτω όρια: α) Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καταταγμένες μέχρι 

και την έκτη τάξη: από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, β) για 

τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης: από το τετραπλάσιο του 

πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του μεγέθους .κύκλος εργασιών., 

όπως αυτό ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 διά του τρία και με 

ελάχιστη τιμή τα 540.000.000 ευρώ. γ) για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα 

παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών 

επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε περισσότερες 

κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη 

εγγραφής. 3. Για τη διαπίστωση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κατά 

τη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης σύμβασης έργου, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία παραθέτει συνοπτικά 

και αναλυτικά τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει, τις αναθέτουσες αρχές, το 

ύψος αυτών, τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό και την ανεκτέλεστη αξία 

της σύμβασης κατά την ημέρα κατάθεσης της σχετικής δήλωσης. 4. Στο 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών δεν υπολογίζεται αυτό των έργων που 

κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση». 

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 188 του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) ορίστηκε ότι «Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων 

……. του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α` 112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020». 

Σημειωτέον ότι με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 

3669/2008 ορίζονται τα εξής: «4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. 

προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, 

ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα 

με το άρθρο 68 του παρόντος, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, 

πριν από τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών 

δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: Για τις 
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εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του 

ανώτατου ορίου της τάξης τους, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης 

τάξης, από το τετραπλάσιο του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό 

ορίζεται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος 

και χρησιμοποιείται σαν παρονομαστής του κλάσματος α1 του Τμήματος Α του 

Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο του μέσου όρου του μεγέθους 

"κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση 

του μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται διά του 

τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα 

στοιχεία του κύκλου εργασιών του τελευταίου χρόνου, προκειμένου να 

επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να 

προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να 

διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτέλεστου. Για τον υπολογισμό, 

σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών 

εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. σε 

περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η 

μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών 

κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της 

αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο 

προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Ως 

έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 

νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ανεξαρτήτως αν 

οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής. Στο 

όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που 

κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση. Με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του ανεκτέλεστου 

μέρους συμβάσεων δημοσίων έργων που εκτελούνται στην ημεδαπή και τα 

οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
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εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναλάβουν την εκτέλεση του 

συνόλου ή μέρους δημόσιου έργου, ως ανάδοχοι ή μέλη αναδόχου 

κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή αναγνωρισμένοι 

υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρμογή των ορίων, ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων λαμβάνει υπόψη ιδίως την 

ανάγκη δίκαιου καταμερισμού των έργων μεταξύ των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. και 

το μέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με την ίδια απόφαση 

καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μη υπέρβασης του ως άνω ορίου, καθώς 

και οι φορείς, τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο ανεκτέλεστο μέρος». 

Ενώ με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 

3669/2008 το όριο ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημοσίων έργων του 

δημόσιου τομέα έχει καθοριστεί σε πολλαπλάσιο (τριπλάσιο) του ανώτατου 

ορίου της τάξης που είναι εγγεγραμμένη η εργοληπτική επιχείρηση, με τις 

διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 118 του νεότερου νόμου 4472/2017 το ως 

άνω όριο έχει οριστεί ως ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της. 

Δεδομένου αφενός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Διακήρυξης 

του υπόψη Διαγωνισμού αμφότερες οι ως άνω αντιφατικές διατάξεις 

αποτελούν εφαρμοστέο δίκαιο («για τη δημοπράτηση του έργου εφαρμόζονται 

οι διατάξεις … του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119 [και] 

των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 ….. ν. 3669/2008») αφετέρου ότι η 

υπέρβαση του ορίου ανεκτέλεστου εμποδίζει την ανάληψη της εκτέλεσης των 

εργασιών του υπό δημοπράτηση έργου και όχι, ασφαλώς, τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό (αυτό προβλέπουν τόσο οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 

3669/2008: «4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να 

αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή 

ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας 

ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του παρόντος, 

πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της σε 

διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου 

τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια ….», όσο και οι διατάξεις του άρθρου 

118 του Ν. 4472/2017: «19. Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης Β1 της 
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παραγράφου 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του 

συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή 

ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη 

συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων 

έργων ….») η δήλωση περί μη υπέρβασης του ορίου ανεκτέλεστου δεν 

αποτελεί, εν προκειμένω, αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή 

συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία (ούτε άλλωστε έχει τεθεί παρόμοιος 

όρος επί ποινή αποκλεισμού στην υπόψη Διακήρυξη). Ο έλεγχος, δε, της μη 

υπέρβασης του ορίου ανεκτέλεστου γίνεται, ορθώς κατά το άρθρο 23.5 της 

Διακήρυξης, «με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή με την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης 

από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος 

είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις 

κείμενες διατάξεις». 

2. Με το άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης («Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια») ορίστηκαν τα εξής: «(α) Για τους οικονομικούς 

φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ.), ισχύει η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια με ταυτόσημα 

δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία 

και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, β) Δεν 

τίθενται επιπλέον όροι για τους κατόχους ΜΕΕΠ. Ειδικά οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 

παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Περαιτέρω, με το άρθρο 23 ορίστηκαν τα εξής: «Αποδεικτικά μέσα 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
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ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε 

της παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών …… 23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει είτε, στην 

περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη 

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 

(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται 

για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. Ειδικά, για την 

απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: με την υποβολή 

ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του 

προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
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υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 

συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 

ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις». 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 9 της Διακήρυξης, «4.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. α) Μετά την αξιολόγηση 

των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 

10 ημερών 18 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε 

αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης …… δ) Αν κατά τον 

έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: I) τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται 

η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα ….. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, 

να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της 

οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της 
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υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή44, δεν λαμβάνεται υπόψη». 

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται 

ότι: «1 . Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2 . Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3 . Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
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μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης [ …] 4 . Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ( 7 ) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 

σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 5 . Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 , είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». 

Με την υπ’ αριθ. 889/2018 απόφαση της Αρχής σας οι ως άνω 

διατάξεις έχουν ερμηνευθεί ως ακολούθως: 

«19. Επειδή, με βάση την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων 

διαγωνισμών, μόνο όταν έχει τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού 

- είτε ουσιαστικός, είτε τυπικός - κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να 

επικαλεσθεί παράβασή του και να επιδιώξει τον αποκλεισμό των άλλων 

διαγωνιζόμενων, προς διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του 

ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (ΣτΕ 194/2011). 

20. Επειδή, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως 

υιοθετούνται και από το κανονιστικό πλαίσιο της υπόψη Διακήρυξης, το 

δικαίωμα συμμετοχής των διαγωνιζομένων και οι επί ποινή αποκλεισμού 

τιθέμενοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να συντρέχουν, και ως εκ 

τούτου κρίνονται σωρευτικά, σε 3 χρονικά σημεία, ήτοι α) κατά την υποβολή 

της προσφοράς, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης. Ειδικότερα, κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς, έχει καθιερωθεί ο κανόνας της προκαταρκτικής απόδειξης περί 
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μη συνδρομής των λόγω αποκλεισμού και περί πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής που τίθενται με τους όρους της Διακήρυξης μέσω της 

συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ, το οποίο, ως εκτίθεται ως άνω, 

συνιστά υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλουν οι συμμετέχοντες ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής κατά την υποβολή της προσφοράς τους, και στην 

οποία δηλώνουν ότι, αντιστοίχως προς τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, δεν 

εμπίπτουν στις καταστάσεις εκείνες που συνιστούν λόγους αποκλεισμού, 

όπως και ότι πληρούν τα ανάλογα με τη διακήρυξη κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, ως προκαταρκτική απόδειξη της προσωπικής τους κατάστασης, 

ώστε να θεμελιώσουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο 

διαγωνισμό. Σε δεύτερο στάδιο, το δικαίωμα συμμετοχής των διαγωνιζομένων 

κρίνεται κατά το στάδιο που η αναθέτουσα αρχή καλεί το διαγωνιζόμενο που 

κατ’ αρχήν ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα κατά τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, προκειμένου εκ 

των εν λόγω εγγράφων ο διαγωνιζόμενος να αποδείξει στο αυτό στάδιο της 

διαδικασίας ότι ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 

κατοχύρωση του δικαιώματος συμμετοχής του στο διαγωνισμό, στοιχεία τα 

οποία προαποδεικτικά δήλωσε ότι πληροί με τη συμπλήρωση και υποβολή του 

ΤΕΥΔ. Συνεπώς, ειδικά κατά το στάδιο ελέγχου των προσκομισθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο έλεγχος που ενεργείται έχει διττό 

περιεχόμενο, αφενός μεν ελέγχεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων 

στο ΤΕΥΔ, ήτοι επαληθεύεται εάν κατ’ αληθή και ορθή δήλωση του 

διαγωνιζομένου, αυτός πληρούσε την εκάστοτε απορρέουσα από το σχετικό 

δικαιολογητικό απαίτηση κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, 

αφετέρου δε ελέγχεται εάν εκ του περιεχομένου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που προσκομίζονται αποδεικνύεται και κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης (στάδιο στο οποίο τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται) η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των απαιτήσεων των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Ειδικά δε για την πλήρωση του κριτηρίου 

οικονομικής – χρηματοοικονομικής επάρκειας απαιτείται η εγγραφή των 

ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ υπό την έννοια ότι οι 
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εγγεγραμμένες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως 

ισχύει, κριτήριο το οποίο προαποδεικτικά καλύπτεται μέσω της συμπλήρωσης 

του ΤΕΥΔ, ενώ κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης είτε ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ είτε 

υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά 

ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ, εκ 

μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες 

αρχές να τους καλούν προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να 

τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την προσφορά 

τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του 

Ν. 4412/2016. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο 

επεξεργασίας και συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ, το οποίο έχει επιλέξει ο 

οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα. Ωστόσο, στις 

περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη 

διαδικασία, για λόγους ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ ως τέτοιου, οι αναθέτουσες 

αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Επειδή, σύμφωνα 

με πάγια νομολογία, ενόψει της αρχής της τυπικότητας που διέπει τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να καλεί τους προμηθευτές να συμπληρώσουν τα νομίμως, 

καταρχήν, υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις 

και όχι να αναπληρώσουν μη υποβληθέντα ή μη νομίμως υποβληθέντα 

δικαιολογητικά (ΣτΕ 2454/09, ΕΑ ΣτΕ 457, 364/09, 738/09, 180/09, 567/08, 

3075/08, 307/07, ΔΕφΑθ 271/2011). Ειδικότερα δε, έχει γίνει δεκτό από τη 

νομολογία ότι παροχή διευκρινίσεων νοείται αποκλειστικά και μόνο όταν 

γεννάται αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο της προσφοράς και όχι όταν αυτό 

είναι σαφές, δοθέντος ότι στην περίπτωση αυτή θα επρόκειτο για αθέμιτη 
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τροποποίηση του περιεχομένου της προσφοράς των διαγωνιζομένων (ΣτΕ 

90/2010) ….. όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο λόγο, για τους οποίους 

απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας ατομικής επιχείρησης, ήτοι 

την παράλειψή της να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ το ειδικό πεδίο του Μέρους I V 

, που αφορά στο κριτήριο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

και συγκεκριμένα στη δήλωση μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ……. 

επισημαίνονται τα εξής: α) Από την επισκόπηση της ηλεκτρονικής προσφοράς 

της προσφεύγουσας ατομικής επιχείρησης (…….) προκύπτει ότι η τελευταία 

έχει απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ εάν «ο 

οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/ Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό ( π. χ. 

βάσει εθνικού συστήματος προεπιλογής)», επικαλούμενη - μεταξύ άλλων - την 

εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ΜΕΕΠ ( ΑΜ 2 5 4 3 2 ) και, ομοίως, 

έχει απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα δ) «Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής». β) Στην προκειμένη 

περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των όρων της Διακήρυξης, αφενός μεν για 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των ημεδαπών εργοληπτικών 

επιχειρήσεων απαιτείται αυτές να είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και να μην 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, αφετέρου δε για την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητά τους, απαιτείται αυτές να είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ……. γ) Για 

την απόδειξη των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής 

στο ΜΕΕΠ, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και 

περαιτέρω ειδικά για την απόδειξη της μη υπέρβασης των ανώτατων 

επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

απαιτείται η υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ ή σχετικής προς τούτου 

υπεύθυνης δήλωσης. δ) Η προσφεύγουσα ατομική επιχείρηση, δηλώνοντας 

ήδη στο υπό στοιχείο γ) ερώτημα του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ ότι διαθέτει ως 

αποδεικτικό για την εγγραφή της στο ΜΕΕΠ την υπ’ αριθμ. ……… Βεβαίωση 
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του ΜΕΕΠ, η οποία θα είναι σε ισχύ ………, δικαιολογητικό το οποίο κατά τη 

Διακήρυξη επαρκεί για την πλήρωση της οικονομικής –διαθέτουν ενημερότητα 

πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις …… Επειδή, σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του 

ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ», οι οικονομικοί φορείς δύνανται, είτε να επεξεργάζονται 

και να συμπληρώνουν το ήδη διαμορφωμένο και αναρτημένο (σε 

επεξεργάσιμη μορφή) από την αναθέτουσα αρχή αρχείο, είτε να 

επεξεργάζονται και να διαμορφώνουν οι ίδιοι εξαρχής το ΤΕΥΔ, που είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ σε επεξεργάσιμη μορφή, 

συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη διαδικασία πεδία. 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης 

χρηματοοικονομικής της επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, ορθώς στο υπό στοιχείο δ) ερώτημα έδωσε καταφατική απάντηση, 

δηλαδή απάντησε ότι εκ της εγγραφής της στο ΜΕΕΠ καλύπτονται όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής, και κατά συνέπεια δεν συμπλήρωσε 

περαιτέρω τα πεδία Β και Γ του Μέρους IV του εντύπου, τα οποία αφορούν σε 

τυχόν λοιπές οικονομικές – χρηματοοικονομικές καθώς και τεχνικές- 

επαγγελματικές απαιτήσεις, ήτοι σε αυτές που δεν καλύπτονται εκ των 

αναφερόμενων στο υπό στοιχείο γ) πεδίο δικαιολογητικών για την πλήρωση 

του ζητούμενου κριτηρίου επιλογής. Επειδή, περαιτέρω, έχει κριθεί (ΣτΕ 

3794/2010) ότι η δήλωση θεωρείται ψευδής και συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

του δηλούντος μόνον εφόσον αφορά στην απόκρυψη σημαντικών 

πληροφοριών, οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφορούσαν στην 

αποσιώπηση ανεκτελέστου υπολοίπου συμβάσεως που θα υπερέβαινε το 

ανώτατο όριο ανεκτελέστου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΜΕΕΠ, στην οποία 

κατατάσσεται ο συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία, ή αποσιώπηση 

ελλείψεων στη βασική της στελέχωση, γεγονότα που δεν συντρέχουν εν 

προκειμένω. Επειδή, η διατύπωση του διαμορφωθέντος ΤΕΥΔ εκ μέρους της 

αναθέτουσας, όπως αυτό τέθηκε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων να 

μετάσχουν στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων, ως προς το επίμαχο Μέρος 

IV : Κριτήρια επιλογής, υπό Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια και Γ: 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τελούσε σε σχέση ειδικού προς γενικό, 

αντιπαραβάλλοντάς το με την αντίστοιχη διατύπωση που περιλήφθηκε στο 

υποβληθέν από την προσφεύγουσα ΤΕΥΔ, η οποία αρκέστηκε στη γενική 

απάντηση «ΝΑΙ» όσον αφορά στην ικανοποίηση όλων των κριτηρίων επιλογής 

για τον εν λόγω διαγωνισμό (ΑΕΠΠ 575/2018, 865/2018). Μια τέτοια όμως 

δήλωση, καίτοι θα μπορούσε να θεωρηθεί γενική, δεν αποκλείεται να 

αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διευκρινίσεως, όπως άλλωστε συνέβη εν 

προκειμένω, όταν η αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους συμμετέχοντες που είχαν 

ελλείψεις στη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, να υποβάλουν συμπληρωματικά 

στοιχεία. Επειδή, τα εν λόγω στοιχεία ουδόλως τροποποιούν την υποβληθείσα 

προσφορά κατά τρόπο ουσιώδη, ούτε δημιουργούν πλεονέκτημα έναντι των 

λοιπών συνδιαγωνιζομένων, αλλά αποσαφηνίζουν την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής εκ μέρους της προσφεύγουσας και μάλιστα σε περίπτωση 

κατά την οποία επίκειται αποκλεισμός της προσφοράς ……. Τέλος, όσον 

αφορά τον ισχυρισμό της παρεμβαίνουσας ότι η συμπλήρωση του πεδίου «α: 

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» αντικαθιστά την ανάγκη 

συμπλήρωσης των ειδικότερων τμημάτων του Μέρους I V του ΤΕΥΔ, μόνο 

στην περίπτωση που η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά στη Διακήρυξη, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση στο ΤΕΥΔ έχει δηλωθεί η 

πλήρωση του ουσιαστικού κριτηρίου για την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που είναι η εγγραφή 

στο ΜΕΕΠ» (βλ. και υπ’ αριθ. 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ: «18. Επειδή, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης καθώς και τη 

συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω αναλυτικώς αναφερθέντων, η 

προσφεύγουσα εταιρεία έκανε χρήση της δυνατότητας να συμπληρώσει το 

ΤΕΥΔ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί και αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, υποβάλλοντας ούτως με την προσφορά 

της το προδιαμορφωμένο υπόδειγμα που παρείχε η αναθέτουσα αρχή στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Στο δε επίμαχο πεδίο 6 της Ενότητας Β 

του Μέρους I V αυτού δεν συμπλήρωσε ή άλλως δεν δήλωσε τίποτε ειδικά 

αναφορικά με την απαίτηση της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 
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ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, όπως διατείνεται η 

αναθέτουσα αρχή ότι προκύπτει ως υποχρέωση των συμμετεχόντων από τους 

όρους της διακήρυξης και μάλιστα όχι μόνο ως κατ΄ουσίαν υποχρέωση, ήτοι 

ως πλήρωση του κριτηρίου επιλογής αλλά και αναφορικά με το τυπικώς 

παραδεκτό της πλήρωσης της υποχρέωσης τούτης που ερείδεται στην άρτια 

και προσήκουσα συμπλήρωση εν προκειμένω του αντίστοιχου πεδίου του 

ΤΕΥΔ. Η προσφεύγουσα συμπλήρωσε καταφατικά το πεδίο που προηγείται 

του ως άνω πεδίου «των λοιπών οικονομικών και χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων, που έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη», ήτοι το πεδίο 

του ΤΕΥΔ που αναφέρεται στη γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. Η 

δε παράλειψη της να συμπληρώσει ειδικώς τα του ανεκτέλεστου στο 

υποβληθέν από αυτή ΤΕΥΔ ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι δεν οφείλεται 

στην έλλειψη εναργούς και ρητής υποχρέωσης της διακήρυξης, θα μπορούσε 

να διευκρινισθεί και να αποσαφηνισθεί από την αναθέτουσα αρχή, αφού σε 

κάθε περίπτωση ζητείται ως αποδεικτικό πλήρωσης ταύτης της προϋπόθεσης, 

διά των αποδεικτικών μέσων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (κεφάλαιο 23 της 

διακήρυξης) , με την υποβολή συγκεκριμένα ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ 

(βλ. σκ. 10) , την οποία η προσφεύγουσα συνυπέβαλε –προς απόδειξη των 

ως άνω- με την παρούσα προσφυγή της»). 

Στην προκειμένη περίπτωση συμπλήρωσα στο υποβληθέν από εμένα 

ΤΕΥΔ αφενός ότι διαθέτω ως αποδεικτικό για την εγγραφή μου στο ΜΕΕΠ την 

υπ’ αριθμ. 24647 Βεβαίωση (υπ’ αριθ. πρωτ. Δ24/7917/15-10-2019) αφετέρου 

την απάντηση «ΝΑΙ» στην ερώτηση του κεφ. IVα περί του εάν πληρώ όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. 

Σημειώνω, τέλος, ότι όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που 

προσκόμισα δεν συντρέχει περίπτωση υπέρβασης του ορίου ανεκτέλεστου 

(άλλωστε ούτε ο προσφεύγων προβάλλει τέτοιο λόγο) ούτε οποιοσδήποτε 

άλλος λόγος αποκλεισμού μου. 

Θα πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η παρέμβασή μου και να 

απορριφθεί η από 12/12/2019 προδικαστική προσφυγή του …». 
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15. Επειδή το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 ορίζει 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. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή 

μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων […]». 

16. Επειδή το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

[…]2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του 

άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση 

που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: 

[…]ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα 

αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

των υποψηφίων ή προσφερόντων, […] ιζ) τους απαράβατους όρους, 

απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς, 

[…]». 

17. Επειδή, το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 ορίζει οτι:«1. Τα κριτήρια 

επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές 
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μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις 

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε 

εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο 

προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις 

χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις 

σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. […] 3. Όσον 

αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 

φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για 

την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν 

έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου 

ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. Ο ελάχιστος ετήσιος 

κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν 

υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς 

κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή 

στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται 

στο άρθρο 341. Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις 

μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 

αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art341
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σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. 

Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο 

εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, 

αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν 

ταυτοχρόνως.[…]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. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί 

ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές 

ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 

σύμβασης. […] 5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα 

ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη 

σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος». 

18. Επειδή στο άρθρο 76 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Πέραν των 

οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά μητρώα, 

εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις. 

β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα 

συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς 

εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή. […].2. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 

4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις ειδικών έργων των 

οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους 

οικονομικούς φορείς, μπορεί στα έγγραφα της σύμβασης να ορίζονται 

πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Κατόπιν 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_5
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Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του 

Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να 

προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το 

είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου. 3. Πέραν των 

οριζομένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 

α) Αν το έργο ανήκει σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 

περίπτωση β΄, η τάξη, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί 

φορείς, προσδιορίζεται από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Για την 

εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων 

δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 156, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη. Αν το έργο ανήκει 

σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση 

γ΄, η τάξη για κάθε κατηγορία, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι 

οικονομικοί φορείς, προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις 

εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που 

αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν». 

19. Επειδή το άρθρο 79 του ν. 4412/2016  ορίζει ότι: «1. Κατά την 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες 

αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 

75, 76 και 77 γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και 

κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 [....] Το ΕΕΕΣ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_3
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art156_3_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art156_3_a
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αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα 

αρχή. […] 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι 

την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται 

δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 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...». 

20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 

Η λειτουργία όλων των επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων εργοληπτών, 

προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετητών, 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή/και η 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η Αρχή 

ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη - μέλη τη διεύθυνση του 

οργανισμού πιστοποίησης ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους 

επίσημους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις. 2. Οι 

προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων 

εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, καθώς και οι 

προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄, 

προσαρμόζονται στις διατάξεις των άρθρων 73 έως 83. Αιτήσεις εγγραφής 

μπορούν να υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε 

ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε 

αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 78. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 
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οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο 

κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον 

επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες στην ένωση συνεχίζουν να 

πληρούν, κατά το ίδιο διάστημα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς 

αυτοί για την εγγραφή τους.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι 

σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την 

εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά 

αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 

κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 4. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους 

επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.5. Η εγγραφή και κατάταξη 

στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η 

κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας 

γενικής εμπειρίας.  6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την 

εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό 

αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, μπορεί να ζητείται πρόσθετο 

πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να 

ανατεθεί μια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν την παράγραφο 3 

και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς 

όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος 

το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο. 7. Οι απαιτήσεις προσκόμισης 

αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καλύπτονται από τον 

επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, είναι σύμφωνες με τo άρθρο 80, και, 
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ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 82. Για την εγγραφή των οικονομικών 

φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστοποίησή 

τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις, πλην εκείνων που 

ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα [….]». 

21. Επειδή, το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι: «1. Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η 
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διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 

μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 

σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για 

την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». 

22. Επειδή το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368».  

23. Επειδή το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
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από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». 

24. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4472/2017 προβλέπεται 

ότι: «[….] 11. α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων 

(ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, 

σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των 

δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 

20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής: [….]Β.1 Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.).[….] β. Τα 

Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ` και Δ` αποτελούν τα επαγγελματικά 

μητρώα της παρ. 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος ΧΙ`, του 

Προσαρτήματος Α` του ν. 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη 

λειτουργίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 24 τα προβλεπόμενα στο 

Παράρτημα ΧΙ` τροποποιώντας το αντιστοίχως [….] 19. Κάθε επιχείρηση της 

περίπτωσης Β1 της παραγράφου 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση 

μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου 

κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη 

χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών 

δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που 

υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως 

αυτό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. 20. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των θεμάτων της περίπτωσης δ` της 

παραγράφου 18 του παρόντος, της παραγράφου 19 του παρόντος και της 

παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα: 

[…]  β. οι κατηγορίες μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο, 
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[….] η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το 

ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία 

που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και 

την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την άρτια 

και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα, θ. 

η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 

πόρους [….]». 

25. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 188 του Ν.4635/2019 

προβλέπεται ότι: «2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β` 

της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και του 

άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α` 112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020». 

26. Επειδή σύμφωνα με τις παρ. 4-5 του άρθρου του Ν.3669/2008 

ορίζεται ότι: «4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να 

αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή 

ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας 

ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του παρόντος, 

πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της σε 

διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου 

τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: 

 Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το 

τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το τετραπλάσιο του μεγέθους "κύκλος 

εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 99 του παρόντος και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του 

κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο 

του μέσου όρου του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό 

είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως 

ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια του τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες 

υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του 
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τελευταίου χρόνου, προκειμένου να επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της 

τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, ώστε να διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτέλεστου. 

Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων 

εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 

σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η 

μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών 

κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της 

αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο 

προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του 

ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 

Α`), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της 

διάταξης αυτής. Στο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν 

υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική 

αυτοχρηματοδότηση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων μπορούν να αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του 

Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων δημοσίων έργων που 

εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι 

εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 

αναλάβουν την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους δημόσιου έργου, ως ανάδοχοι 

ή μέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 

αναγνωρισμένοι υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρμογή των ορίων, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων λαμβάνει υπόψη 

ιδίως την ανάγκη δίκαιου καταμερισμού των έργων μεταξύ των τάξεων του 

Μ.Ε.ΕΠ. και το μέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μη υπέρβασης του ως άνω 

ορίου, καθώς και οι φορείς, τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο 

ανεκτέλεστο μέρος. 
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5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. "ενημερότητα 

πτυχίου", η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από 

την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά "επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών" κατά την έννοια του άρθρου 151 του παρόντος 

και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 

καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς. Για την έκδοση 

και χορήγηση της "ενημερότητας πτυχίου" οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, όπως αυτά 

ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 

 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, ο 

χρόνος ισχύος της "ενημερότητας πτυχίου", η διαδικασία ανανέωσης της, οι 

συνέπειες εκ της μη υποβολής της σε διαγωνισμό, ο χρόνος εφαρμογής του 

μέτρου και κάθε σχετικό θέμα, ορίζονται με την υπ` αριθμ. 

Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β`) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων μπορεί να επανακαθορίζονται τα ανωτέρω στοιχεία».  

27. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΠΔ 71/2019 προβλέπεται ότι: 

«1. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημόσιων έργων θεωρείται η 

διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της συναφθείσας σύμβασης όπως 

ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016, 

κατά την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης ανεκτέλεστου (υπολογιζόμενου 

χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και του συνολικού ποσού του εκτελεσμένου 

μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που 

έχει υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 2. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου 

έργου αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης ή να αναλάβει την εκτέλεση μέρους 
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σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με τα 

άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη 

χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα πιο 

κάτω όρια: 

 α) Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καταταγμένες μέχρι και την έκτη 

τάξη: από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, 

  β) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης: από το 

τετραπλάσιο του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του μεγέθους 

«κύκλος εργασιών», όπως αυτό ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 

διά του τρία και με ελάχιστη τιμή τα 540.000.000 ευρώ. 

 γ) για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων 

υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες 

στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων 

λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. 

 3. Για τη διαπίστωση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών σύναψης σύμβασης έργου, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία παραθέτει συνοπτικά και 

αναλυτικά τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει, τις αναθέτουσες αρχές, το 

ύψος αυτών, τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό και την ανεκτέλεστη αξία 

της σύμβασης κατά την ημέρα κατάθεσης της σχετικής δήλωσης. 

 4. Στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών δεν υπολογίζεται αυτό των 

έργων που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση». 

28. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 

Δ15/οικ/15658/4.9.2013 (Β΄ 2300)  απόφασης του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και δικτύων με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. 

Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας 

ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» προβλέπεται ότι: 

«1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις τάξεις 

3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
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χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), το οποίο 

προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά 

τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την 

Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου 

εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. […..]». 

29. Επειδή στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι: « [….]4.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες 

διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης [….] δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας [….] Άρθρο 

7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
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7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την 

κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, 

όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,[….] - των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 

1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) [….] Άρθρο 9: Συμπλήρωση 

– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας 

της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και 

της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του 

άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 

να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη [….] 21. 1 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
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με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

[….]Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα 

πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε 

μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια 

από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά 

πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου [….] Κριτήρια επιλογής 

(22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο 

σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή 

στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(α) Για τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), ισχύει η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια με ταυτόσημα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο 

άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

β) Δεν τίθενται επιπλέον όροι για τους κατόχους ΜΕΕΠ 



 

 

Αριθμός απόφασης: 146 / 2020 

 

45 
 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Για τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), ισχύει η τεχνική ικανότητα, 

με ταυτόσημα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 

ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης 

(β) Δεν τίθενται επιπλέον πρόσθετες απαιτήσεις για τους κατόχους 

ΜΕΕΠ [….].Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της 

παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας […..] 23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, 

όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 
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άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας [….] 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) [….] 23.4. 

Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις 

κατηγορία/ες 2η τάξη και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ [….] Τα ως 

άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος  

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 

του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών 

φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί 

τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν 

καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή 

περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 114 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για 

την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των 

ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, 

συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου 

κατά τις κείμενες διατάξεις (β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ 

του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος 

άρθρου […..]. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του 

άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί 

τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν 

καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή 
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περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 115 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 

22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για 

την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων 

μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 […..] 

 (α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 

του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να 

υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 

την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο 

κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 

αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 

πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον 

υποβάλλουν «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: - απόσπασμα ποινικού μητρώου 

του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
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Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, 

θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον 

τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της 

παρούσας. 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του 

άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται 

πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο 

αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4. (θ). 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των 

μετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 

- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής 

επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, 

προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα 

Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα 

είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά [….] Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω:  

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

- α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 

- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας […..]». 

          30. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 
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διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

31. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 

25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).  

32. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).  

33. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης  προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός 

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
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διέπουν την εν λόγω σύμβαση   (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης 

Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 

1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-

Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, 

C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).  34. Επειδή 

η αρχή της τυπικότητας διέπει τη διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων 

συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

111/2006, 597/2007 κ.ά.) και δεν επιτρέπει να τεθούν εκποδών διατάξεις της 

διακηρύξεως, οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά 

ορισμένων στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

 34. Επειδή η αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της 

διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς 

παρεκκλίσεις, η δε παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητας των 

εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και 

να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.   

 35. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 
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εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.).  Σύμφωνα, δε, με την 

εν λόγω αρχή, 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. 

 36. Επειδή δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει όταν το διοικητικό όργανο, 

εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τους κανόνες 

δικαίου πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, είναι 

υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ορισμένη ατομική 

ρύθμιση, την οποία προκαθορίζουν οι κανόνες αυτοί (βλ. Επαμεινώνδα  Π. 

Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2017, 15η έκδ., αριθμ. 148, σελ. 138). Στην περίπτωση της 

δέσμιας αρμοδιότητας, ο κανόνας δικαίου υποδεικνύει στη Διοίκηση κατά 

τρόπο επιτακτικό τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσει και δεν της 

αφήνει περιθώρια εκτίμησης (βλ. ΣτΕ 286/2012) περιέχοντας πλήρες και 

λεπτομερές πραγματικό και τις σαφείς και συγκεκριμένες έννομες συνέπειες 

που αυτό επιφέρει (βλ. ΣτΕ 4720/2012). 

37. Επειδή, τα επαγγελματικά μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, 

που προβλέπονται στο άρθρο 75 (σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α) του ν. 4412/2016, δεν συνιστούν «επίσημους καταλόγους 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων», κατά την έννοια του άρθρου 83 έως την 

ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ, αλλά συνιστούν μόνο “επαγγελματικά και εμπορικά 

μητρώα” κατά την έννοια του άρθρου 75 παρ. 2. Ωστόσο, ειδικά το Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με την ενημερότητα πτυχίου που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008 λειτουργεί εν τέλει 

ως επίσημος κατάλογος, έως την ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ (βλ. 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-

gia-to-n-4412-2016/details/29/51). Περαιτέρω, στην κατευθυντήρια οδηγία με 

αρ. 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ αναφέρεται (σελ. 11) ότι: «Στο ως άνω πεδίο, 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/51).%20Περαιτέρω
http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/51).%20Περαιτέρω
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(εννοείται στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα, περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο) ως προς τις συμβάσεις 

έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν 

ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, οι οποίες 

εξακολουθούν να ισχύουν, η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό 

με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό, επί της παρούσης, εθνικό 

“επίσημο κατάλογο”» (ΑΕΠΠ 97/2019, 440/2019). 

38. Επειδή τo ΤΕΥΔ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής 

κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 

αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τα εν λόγω, δε, πιστοποιητικά, 

κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, υποβάλλονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο κατόπιν προς τούτο κλήσης της αναθέτουσας αρχής, πλην της 

περίπτωσης ενεργοποίησης της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 79 του 

ιδίου νόμου, όταν δηλαδή απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ή 

στην περίπτωση που άλλως ορίζει η διακήρυξη οι όροι της οποίας δεν έχουν 

προσβληθεί. 

39. Επειδή, το ΤΕΥΔ ναι μεν παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό 

της επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 

διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και 

επιλογής, εντούτοις, η υποβολή του συμπληρωμένου ΤΕΥΔ στα απαιτούμενα 

από τη διακήρυξη πεδία αποτελεί ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, παράβαση δε του κανόνα αυτού εκ μέρους του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, δηλαδή υποβολή ελλιπούς κατά περιεχόμενο 

δήλωσης, συνιστά ουσιώδη παράλειψη συνεπαγόμενη αποκλεισμό του 

υποψηφίου (ΑΕΠΠ 96/2017). 
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40. Επειδή σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του 

άρθρου 75 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές, πριν την ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την ικανότητα των οικονομικών 

φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη κριτήρια επιλογής αυτών, 

ήτοι σε σχέση με: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια 

επιλογής είναι προαιρετικά και τίθενται στη διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής η οποία έχει τη δυνατότητα, να 

επιλέξει ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, 

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη. Ωστόσο, εφόσον τεθούν στη διακήρυξη, η πλήρωση τους 

καθίσταται υποχρεωτική. Ειδικότερα, η συμπερίληψή  τους αποβλέπει στο να 

διαπιστώσει η αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε συμμετέχων στη 

διαγωνιστική διαδικασία, οικονομικός φορέας, διαθέτει κατά τεκμήριο την 

ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να 

θεσπιστούν εύλογες προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέση με την υπό 

ανάθεση σύμβαση (βλ. σχετικά και Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με 

αρ.13 ). 

41. Επειδή επί υποβολής δικαιολογητικού με ελλιπές περιεχόμενο, η 

αναθέτουσα αρχή ούτε οφείλει ούτε δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις αφού δεν 

είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση μη υποβληθέντος 

ή μη νομίμως υποβληθέντος δικαιολογητικού (βλ. ΣτΕ 1983/2018, 781/2010, 

ΕΑ ΣτΕ 228/2013, 301/2012, 721/2011) κατ’ άρθρον 102 και, ως εκ τούτου, η 

ελλιπής συμπλήρωση του ΤΕΥΔ καθιστά, εν προκειμένω, μη θεραπεύσιμη 

πλημμέλεια (βλ. Ελ.Συν. ΤΜΗΜΑ VI, απόφαση 296/2018 σκ. VI).  

42. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη 

χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή 

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι 
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προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε 

απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ 

ΝΣΚ 70/2002). 

43. Επειδή, ειδικότερα, ο διαχωρισµός µεταξύ ουσιώδους και 

επουσιώδους έλλειψης ως και µεταξύ τυπικού και ουσιώδους σφάλµατος θα 

πρέπει να ερµηνεύεται µέσω του πρίσµατος του άρ. 102 παρ. 3 και του άρ. 18 

Ν. 4412/2016 και των αρχών που αυτά καθιερώνουν, το πρώτο στην ειδική 

περίπτωση της συµπλήρωσης και το δεύτερο γενικά επί των διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και αµφότερα, µε τη σειρά τους, πρέπει να 

ερµηνεύονται στο πλαίσιο του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Το κριτήριο δε 

του παραπάνω διαχωρισµού, συνίσταται στο ότι, η επιτρεπτή συµπλήρωση 

δεν πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης ώστε να επιτρέπει τις εναλλακτικές 

προσφορές, να προσδίδει πλεονέκτηµα στον υπέρ ου οικονοµικό φορέα 

έναντι των ανταγωνιστών του εισάγοντας ευµενή υπέρ αυτού διάκριση, να µην 

επιτρέπει τη µεταβολή των υποβληθεισών προσφορών, να µην του παρέχει 

εµµέσως ευκαιρία πλήρωσης αποδεικτικής ή ουσιαστικής προϋπόθεσης ή να 

του παρέχει δυνατότητα για την το πρώτον επίκληση προσόντων, 

δυνατοτήτων, ικανοτήτων και νοµικών και πραγµατικών δεδοµένων, τα οποία 

ανεξαρτήτως αν υφίσταντο ή όχι κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

του, αυτός δεν τα επικαλέστηκε καίτοι η διακήρυξη τα απαιτούσε ή για την το 

πρώτον τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που αυτός δεν τήρησε. 

Αντίστροφα, είναι παραδεκτή η συµπλήρωση και η διόρθωση, όταν από το 

ίδιο το περιεχόµενο και αντικείµενο του σφάλµατος προκύπτει ότι αυτό είναι 

έλασσον σε σχέση µε το αποδεικτικό αντικείµενο της διακήρυξης, σύνηθες και 

ιδιαίτερα ευχερές να λάβει χώρα κατά τη σύνταξη της προσφοράς και κατά τα 

διδάγµατα της κοινής λογικής και πείρας, ενώ το σφάλµα πρέπει να είναι 

τέτοιου είδους, ώστε η αναγωγή του σε απλή, εύλογη και συνήθη, άρα και 

συγγνωστή, παραδροµή θα πρέπει να είναι αντικειµενικά προφανής στην 

κρίση κάθε ευλόγως σκεπτόµενου τρίτου και δη των οργάνων αξιολόγησης, τα 

οποία ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν την ευχέρεια κατά την ακριβώς 

παραπάνω κρίση τους και συνεπεία αυτής να καλέσουν κατ’ άρ. 102 παρ. 1 
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τον οικονοµικό φορέα για διευκρινίσεις. Περαιτέρω, κρίσιμο κριτήριο για την 

κρίση περί του συγγνωστού, άρα και συµπληρώσιµου/διορθώσιµου ενός 

σφάλµατος/έλλειψης αποτελεί υπό προϋποθέσεις η τυχόν ασάφεια και 

ελλειπτικότητα των οικείων όρων της διακήρυξης (βλ και απόφαση με αρ. 

253/2017 ΑΕΠΠ, 836/2018, σκ. 61).   

44. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 102 εισήχθη στο ν. 4412/2016, κατά 

τα ρητώς οριζόμενα στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, προκειμένου 

«να εξυπηρετηθεί η διάσωση προσφορών οι οποίες πάσχουν από πρόδηλα 

σφάλµατα», ώστε να εξυπηρετηθεί νομίμως το δημόσιο συμφέρον χάριν 

ανάπτυξης και διατήρησης του ανταγωνισμού. 

45. Επειδή ο προσφεύγων με τον μοναδικό λόγο της προσφυγής του 

ισχυρίζεται ότι ο παρεμβαίνων δεν έχει συμπληρώσει το Μέρος IV.Β.6 του 

ΤΕΥΔ που αφορά στο κριτήριο επιλογής της χρηματοοικονομικής επάρκειας 

του άρθρου 22.Γ.β της Διακήρυξης περί ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων που αποτελεί όρο επί ποινή αποκλεισμού, με 

αποτέλεσμα η προσφορά να καθίσταται ως ανεπίδεκτης εκτίμησης και, για το 

λόγο αυτό, έπρεπε να είχε απορριφθεί.  Περαιτέρω, κατά τον προσφεύγοντα, 

η αναφορά στο ΜΕΕΠ δεν καλύπτει την ως άνω απαίτηση καθώς τα 

επαγγελματικά μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών δεν συνιστούν επίσημους 

καταλόγους εγκεκριμένων οικονομιών φορέων  και, ως εκ τούτου, σύμφωνα 

και με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ οφείλουν να απαντήσουν 

ΝΑΙ στην ερώτηση του ΤΕΥΔ  περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο οι 

οικονομικοί φορείς που διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου καθώς το ΜΕΕΠ μαζί 

με την ενημερότητα πτυχίου λειτουργούν εν τέλει ως επίσημος κατάλογος έως 

την ψήφιση του ΜΗ.ΤΕ. Ως εκ τούτου, ο παρεμβαίνων όφειλε, κατά την 

προσφεύγουσα να συμπληρώσει το επίμαχο πεδίο του ΤΕΥΔ δηλώνοντας 

προαποδεικτικώς ότι πληροί απαράβατους όρους της Διακήρυξης, ιδία 

καθόσον έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο η μη υπέρβαση των ανωτάτων ορίου του 

οποίου θα έπρεπε ρητώς να δηλωθεί και αυτή η παράλειψη δεν θα εδύνατο 

να συμπληρωθεί εκ των υστέρων με την παροχή διευκρινίσεων κατόπιν 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. 
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Εξάλλου, στην παρέμβασή του ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι η 

δήλωση περί μη υπέρβασης του ορίου ανεκτέλεστου δεν αποτελεί, εν 

προκειμένω, αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή στη 

διαγωνιστική διαδικασία ούτε έχε άλλωστε τεθεί παρόμοιος όρος επί ποινή 

αποκλεισμού στην υπόψη Διακήρυξη. Ο δε έλεγχος της υπέρβασής του 

γίνεται κατά το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης με την υποβολή ενημερότητας 

πτυχίου εν ισχύ ή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού 

αναδόχου συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου 

κατά τις κείμενες διατάξεις.  Περαιτέρω, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι στο 

υποβληθέν από αυτόν ΤΕΥΔ συμπλήρωσε ότι αφενός μεν διαθέτει ως 

αποδεικτικό εγγραφής του στο ΜΕΕΠ την υπ’ αριθμ. 24647 βεβαίωση και   

αφετέρου ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής, ενώ από τα 

δικαιολογητικά που προσκόμισε προκύπτει ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

υπέρβασης του ορίου ανεκτελέστου ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος 

αποκλεισμού του.  

46. Επειδή σύμφωνα με τον όρο 22.Β της διακήρυξης η εγγραφή των 

συμμετεχόντων στο ΜΕΕΠ αποτελεί ρητώς και σαφώς κριτήριο επιλογής για 

την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 21 της διακήρυξης οι 

δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 

σε έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 2ης τάξης και ΑΝΩ στον δε όρο 23.4 περ. 

α) προβλέπεται ως δικαιολογητικό κατακύρωσης προς απόδειξη της 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ η υποβολή σχετικής βεβαίωσης στην κατηγορία 2η τάξη 

και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». Περαιτέρω, στο άρθρο 22.Γ της 

Διακήρυξης που αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

αναφέρεται ρητώς και σαφώς ότι ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως 
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ισχύει. Περαιτέρω, στο άρθρο 23.1 αναφέρεται ρητώς και σαφώς ότι οι 

προσφέροντες υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη του ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, μεταξύ των οποίων και της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22 Γ της 

Διακήρυξης και, συνακόλουθα, της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. Περαιτέρω, στον όρο 23.5 

(α) της διακήρυξης προβλέπεται ειδικώς ότι, για την απαίτηση της μη 

υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, ο προσωρινός ανάδοχος εφόσον αποτελεί 

εργοληπτική επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει ενημερότητα πτυχίου οφείλει να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό 

εκτέλεση έργων και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 

συνολικό ανεκτέλεστο. Επομένως, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, οι 

προσφέροντες όφειλαν επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν 

προαποδεικτικώς το επίμαχο πεδίο του ΤΕΥΔ, παρά τα περί αντιθέτου 

προβαλλόμενα από τον παρεμβαίνοντα, δηλώνοντας ότι πληρούν 

απαράβατους όρους Διακήρυξης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής. 

47. Επειδή, αντιστοίχως, στο πρότυπο ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο 

στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ),  με σκοπό τη 

συμπλήρωσή του από τους υποψηφίους αναδόχους, υφίσταται η ως άνω 

αναφερόμενη Ενότητα Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του 

Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής, καθώς και το επίμαχο πεδίο 6 όπου δηλώνεται 

η μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων. 

48. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο 

παρεμβαίνων στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε με την προσφορά του έχει απαντήσει 

ΝΑΙ στο ερώτημα α του Μέρους ΙV: Κριτήρια επιλογής περί πλήρωσης όλων 

των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής, ενώ  ουδέν δηλώνει στο πεδίο 6 της 

Ενότητας Β του ΤΕΥΔ:  «6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
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στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:»,  

σχετικά με το ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ως ρητώς απαιτεί η διακήρυξη, ήτοι 

δεν δηλώνει προαποδεικτικώς την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής που 

τίθεται στον όρο 22Γ της διακήρυξης.  

49. Επειδή η μη συμπλήρωση του επίμαχου πεδίου στο υποβληθέν 

από τον παρεμβαίνοντα ΤΕΥΔ συνιστά ουσιώδη παράλειψη σύμφωνα με την 

αρχή της τυπικότητας που διέπει τη συμπλήρωση εντύπων και του τρόπου 

σύνταξης εν γένει των προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών διενέργειας 

δημόσιων διαγωνισμών, όπως βάσιμα υποστηρίζει ο προσφεύγων (πρβλ. 

ΣτΕ 346, 184/2017, 860, 38/2011).  

 50. Επειδή η ως άνω έλλειψη στη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ του 

παρεμβαίνοντος δεν μπορεί να αναπληρωθεί αφενός μεν ούτε από τη 

δήλωση περί ακρίβειας και ορθότητας των επικαλούμενων στοιχείων που 

περιλαμβάνεται στο Μέρος V του υποβληθέντος ΤΕΥΔ, ούτε από τη γενική 

δήλωση του Μέρους ΙV α περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, όπως 

βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων. Και τούτο διότι η ίδια η Διακήρυξη, στον 

όρο 22.Γ ορίζει ρητώς ότι απαιτείται  η προαπόδειξη της πλήρωσης του 

κριτηρίου που αναφέρεται στη μη υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπόμενων 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων με τη ρητή δήλωση 

του υποψηφίου στο ΤΕΥΔ (βλ. ad hoc ΔΕφ Κομ. 49/2018 και  ΔΕφΠατρ 

11/2020 καθώς και αποφάσεις ΑΕΠΠ 1134/2018, 97/2019 και 1411/2019), ως 

δε απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου αυτού προβλέπεται στον όρο 23.5 

(α) για τους συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου η 

υποβολή με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υπεύθυνης δήλωσης περί 

ανεκτέλεστου και όχι η εγγραφή στο ΜΕΕΠ.  Εξάλλου, η απάντηση του 

παρεμβαίνοντος στο πεδίο α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, δεν 
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καλύπτει την προαπόδειξη πλήρωσης του επίμαχου κριτηρίου επιλογής 

καθώς, ως ρητώς αναφέρεται στο ΤΕΥΔ,  το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν 

στα έγγραφα της σύμβασης δηλώνεται ότι αρκεί η απάντηση στο πεδίο αυτό 

και δεν χρειάζεται να απαντηθεί άλλη ενότητα του Μέρους  IV, γεγονός το 

οποίο δεν συντρέχει εν προκειμένω.   

51. Επειδή ο ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος ότι δεν είναι δυνατόν να 

αποκλειστεί προσφορά λόγω είτε μη συμπλήρωσης πεδίου του ΤΕΥΔ είτε 

λόγω εγγραφής του στο ΜΕΕΠ είτε λόγω μη υπέρβασης του ορίου 

ανεκτέλεστου ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, καθώς στους όρους 

22.Γ και 23.5 της διακήρυξης προβλέπονται ρητώς κριτήρια επιλογής 

αναφορικά με την χρηματοοικονομική επάρκεια. Επομένως, η αναθέτουσα 

αρχή όφειλε κατά δέσμια αρμοδιότητα να αποκλείσει την προσφορά του 

παρεμβαίνοντος λόγω παράλειψης προαπόδειξης δια του υποβληθέντος 

ΤΕΥΔ της πλήρωσης του κριτηρίου του όρου 22.Γ της διακήρυξης περί μη 

υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων κατά παράβαση των προβλεπόμενων στον όρο 

23.1 της διακήρυξης. Σημειωτέον ότι, εν προκειμένω, η ελλιπής συμπλήρωση 

του ΤΕΥΔ ως προς την πλήρωση του κριτηρίου του όρου 22Γ της διακήρυξης, 

συνιστά ουσιώδη παράλειψη η οποία δεν δύναται να συμπληρωθεί με την 

παροχή διευκρινίσεων διότι επί υποβολής ελλιπούς ΤΕΥΔ η αναθέτουσα αρχή 

ούτε οφείλει, ούτε δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, καθώς τούτο θα είχε ως 

αποτέλεσμα ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων μεταβολή της υποβληθείσας 

προσφοράς του προσφεύγοντος (βλ. ad hoc ΔΕφΚομ. 49/2018 και ΔΕφΠατρ 

11/2020). Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση υπέρβασης του ορίου ανεκτέλεστου προβάλλεται αλυσιτελώς 

καθώς δεν αίρει την παράβαση όρων της Διακήρυξης που έχουν τεθεί επί 

ποινή αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός λόγος προσφυγής πρέπει να 

γίνει δεκτός ως βάσιμος. 

52. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

53. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή. 
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54. Επειδή η παρέμβαση θα πρέπει να απορριφθεί. 

   55.Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 53, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του 

ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμόν 2540/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων 

τριάντα εννέα (4.839) ευρώ. 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020 και εκδόθηκε στις 10 

Φεβρουαρίου 2020  στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
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