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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 με την εξής
σύνθεση: Μαργαρίτα Κανάβα, Πρόεδρος, Ειρήνη Αψοκάρδου-Εισηγήτρια και
Απόστολος Σιαπέρας Μέλη.
Για να εξετάσει την από 2-08-2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 974/5.8.2019 της κοινοπραξίας με την επωνυμία «……………»
(εφεξής «προσφεύγουσα»), που εδρεύει, κατά δήλωσή της, στην ……….,
οδός …….., αρ. ….., ΤΚ ………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (εφεξής «αναθέτουσα
αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα Με την προδικαστική προσφυγή η
προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.916/ΑΔ.3185/Σ.636
απόφαση της αναθέτουσας αρχής (εφεξής «προσβαλλόμενη»), να απορριφθεί
η προσφορά της κοινοπραξίας με την επωνυμία «…………..» και να
αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί
e-παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του ΠΔ
39/2017, ύψους 1.130 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό
290409668959 1001 0013, το από 2-08-2019 αποδεικτικό τραπεζικής
συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας για την πληρωμή του εν λόγω παραβόλου
και εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»). To
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ποσό του παραβόλου υπολογίζεται με βάση τη συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη του διαγωνισμού, ήτοι 225.806,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.Επειδή η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135ΣΜ-18-01
Διακήρυξη προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Κατασκευή
Βιολογικού Καθαρισμού στο Α/Δ Σκύρου», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού
225.806,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 18-06-2019
(Α.Δ.Α.Μ. 19PROC005124396) καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ 83233.
4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ
του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του
χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
IV του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθ. 345 του ν. 4412/2016.
5.Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 2-08-2019 στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
στις 25-07-2019, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την
προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 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 η προσφεύγουσα, ως προσφέρουσα του εν θέματι
διαγωνισμού της οποίας η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχθηκε
δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας, θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση
προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης απόφασης, ως προς το μέρος
που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της έτερης συνδιαγωνζόμενης
εταιρείας, και την ανάδειξή της σε προσωρινό ανάδοχο, ερειδόμενο στη ζημία
της από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στον διαγωνισμό και στο
επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς της (βλ. ΕΑ ΣτΕ
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1216/2006, πρβλ ΕΑ ΣτΕ 512/2002, 517/2001), επιδιώκοντας ευλόγως να της
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.
7. Επειδή στις 5-08-2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους συμμετέχοντες 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 με αρ. 1236/2019 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 η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.916/ΑΔ.3377
Σ.673 έγγραφό της απέστειλε στις 12-08-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016 τις απόψεις της στην
ΑΕΠΠ επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής δια μέσω της
«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση 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.
11. Επειδή στην επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία, ως προκύπτει από
τα στοιχεία του φακέλου, έλαβαν μέρος τρεις οικονομικοί φορείς, μεταξύ των
οποίων και η προσφεύγουσα η οποία κατέθεσε την υπ’ αριθμ. συστήματος
125936 προσφορά της.
12. Επειδή με την προσβαλλόμενη εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε προσωρινή
ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «……………», ο οποίος κατέθεσε οικονοµική
προσφορά µε µέση έκπτωση 15% ήτοι ποσό σύµβασης 191.935,49€
(συµπεριλαµβανοµένης αναθεώρησης, χωρίς ΦΠΑ) και η προσφεύγουσα
κατετάγη δεύτερη στη σειρά μειοδοσίας με έκπτωση 3%.
13.Επειδή η προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα άρθρα 18, 19, 53, 75 και
76 του Ν.4412/26 καθώς και 21 και 23 της Διακήρυξης, ισχυρίζεται ειδικότερα
στην

προσφυγή

της

ότι:

«[….]Β.

ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ
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1. Κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η Διακήρυξη του
διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και
δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI
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). Επιπλέον, 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,OK. 25 και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C599/10, 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).
Περαιτέρω, επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων της διακήρυξης, κατά
τρόπο ενιαίο, για όλους τους προσφέροντες, κατά την υποβολή, αλλά και την
αξιολόγηση των προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. 1-7725, σκέψεις 34 και 44 και
απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή
1996, σ. 1-2043, σκέψη 54). 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 (βλ., μεταξύ
άλλων, για την αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο
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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 Μάίου 2016, ΜΤ
Hpjgaard και ZGblin, C- 396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου
1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 27 C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της
12ης Δεκεμβρίου 2002, UniversaleBau, 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).
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
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.
Επιπρόσθετα, 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
5

Αριθμός απόφασης: 1099/2019
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). Εξάλλου, 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).
2. Τούτων δοθέντων, επισημαίνουμε τις ακόλουθες πλημμέλειες της
προσφοράς της προσωρινής μειοδότριας κοινοπραξίας και, κατά συνέπεια,
της προσβαλλόμενης απόφασης με αρ Φ. 916/ΑΔ. 3185/Σ.636/24-07-2019,
της αναθέτουσας αρχής:
Σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέραμε [περ. (β), της παρ. 1 του άρθρου
76 του Ν. 4412/2016], το υπόψη έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία
Μ.Ε.ΕΠ. και, συνακόλουθα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή, εν προκειμένω αυτή του ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ,

ΥΓΡΩΝ,

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΑΙ

ΑΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης που
παραθέσαμε ανωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό είχαν
είτε μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς είτε σε ένωση. Εφόσον δε ήταν σε ένωση
(όπως η κοινοπραξία εν προκειμένω), αυτές θα έπρεπε να συμμετάσχουν υπό
τους όρους των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 19 και παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου
76 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την περ. (ε) της παρ. 1
του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην
κατηγορία

του

έργου

που

δημοπρατείται...».

Όπως

σημειώσαμε,

εν

προκειμένω, η κατηγορία του υπό δημοπράτηση έργου ήταν μία, αυτή του
«Καθαρισμού

και

επεξεργασίας

νερού,

υγρών,

στερεών

και

αερίων

αποβλήτων».
Προς επίρρωση τούτου, υπογραμμίζουμε την πρόβλεψη των άρθρων
21.1 και 23.4 της Διακήρυξης, τα οποία για το μεν δικαίωμα συμμετοχής
απαιτούν να δραστηριοποιούνται σε έργα Κατηγορίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
6

Αριθμός απόφασης: 1099/2019
(άρθρο 21.1 της Διακήρυξης), για τη δε απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα απαιτεί να υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην
Κατηγορία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (άρθρο 23.4 της Διακήρυξης). Επιπρόσθετα, στο
άρθρο 76 παρ. 1 περ. (ε) του Ν. 4412/2016, στον οποίο παραπέμπει ευθέως η
Διακήρυξη, απαιτείται, αναντίρρητα και αδιάστικτα όλα τα μέλη τυχόν
συμμετέχουσας ένωσης να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που
δημοπρατείται. Συγκεκριμένα, αναφέρει επί λέξει ότι «Σε περίπτωση
συμμετοχής ένωσης οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτής, πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται».
3. Στην προκειμένη περίπτωση, η κοινοπραξία με την επωνυμία
……………, μολονότι δεν πληροί καταφανώς και αυταπόδεικτα τις ανωτέρω
ρητές και επί ποινή αποκλεισμού προβλέψεις της διακήρυξης και του νόμου,
ανακηρύχθηκε

προσωρινή

μειοδότρια

στον

υπόψη

διαγωνισμό,

κατά

παράβαση των αρχών των δημοσίων διαγωνισμών, της διακήρυξης και του
νόμου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ΤΕΥΔ της εταιρείας ………,
διαθέτει πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ. ……., με τις εξής Κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1η,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3η,

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1η

,

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

1η,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3η, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1η, ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α1 (σχετ. αρ. 5). Συνεπώς, καίτοι η περ. (ε)
παρ. 1 του άρθρου 76 της Διακήρυξης απαιτεί ρητά κάθε ένα από τα μέλη της
τυχόν συμμετέχουσας ένωσης να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία έργου
που δημοπρατείται, ο εν λόγω οικονομικός φορέας, μέλος της ένωσης
…………….,

δεν

πληροί

την

υποχρέωση

που

προκύπτει

από

την

προαναφερθείσα διάταξη και το πλέγμα των λοιπών διατάξεων που
προαναφέρθηκαν και οι οποίες θα έπρεπε αναπόδραστα να κατατείνουν στον
αποκλεισμό της και όχι, φυσικά, στην ανακήρυξή της σε προσωρινή ανάδοχο.
Κατόπιν των ανωτέρω, τόσο η Επιτροπή Διαγωνισμού, όσο και η
αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να έχουν αποκλείσει την …………….. Η
απόφαση, λοιπόν, της αναθέτουσας όχι μόνο να μην αποκλείσει την
προαναφερθείσα κοινοπραξία, αλλά, αντιθέτως, να την ανακηρύξει σε
προσωρινή μειοδότρια, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που διέπουν τους
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δημόσιους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και, συγκεκριμένα,
τις αρχές της αναλογικότητας και της τυπικότητας, με δεδομένο ότι ενήργησε
κατά διακριτική ευχέρεια, μολονότι είχε δέσμια αρμοδιότητα, να προβεί στον
ανωτέρω έλεγχο και στον αποκλεισμό της προαναφερθείσας κοινοπραξίας
[…]».
14. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει αυτολεξεί τα
κάτωθι: «[….] α. Η επιτροπή διαγωνισμού υπέβαλε το 1ο Πρακτικό και στη
συνέχεια εκδόθηκε η (β) σχετική απόφαση έγκρισης των εισηγήσεων της
επιτροπής και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η απόφαση
κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το (γ) όμοιο, μέσω της λειτουργίας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στις 25-7-19. Η προδικαστική προσφυγή
θέματος κατατέθηκε ηλεκτρονικά στον τόπο του διαγωνισμού εμπρόθεσμα,
στις 2-8-19, σύμφωνα με το (δ) όμοιο, καθόσον, σύμφωνα με την παράγραφο
1α του άρθρου 361 του Ν.4412/16, η προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής,
τυχόν προδικαστικών προσφυγών, έληγε στις 4-8-19. Επίσης εμπρόθεσμα
έχει κατατεθεί και εξοφληθεί το σχετικό παράβολο.
β. Το έργο κατατάχθηκε αποκλειστικά στην κατηγορία ΜΕΕΠ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και στην Τάξη Α2 και άνω, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 76 του Ν.4412/16, όπως περιγράφεται και στη
Διακήρυξη.
γ. Η (β) σχετική απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού ανέδειξε ως
προσωρινό ανάδοχο την κοινοπραξία «……………», η οποία αποτελείται από
την ένωση των οικονομικών φορέων «…………» και «…………». Ο πρώτος
εξ’ αυτών έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι διαθέτει πτυχία ΜΕΕΠ κατηγορίας
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 1ης Τάξης, «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» 3ης Τάξης, «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» 1ης
Τάξης, «ΛΙΜΕΝΙΚΑ» 1ης Τάξης, «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 3ης Τάξης,
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ»

1ης

Τάξης

και

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Α1 Τάξης και ο δεύτερος εξ’ αυτών έχει δηλώσει αντίστοιχα
ότι διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1ης Τάξης (δηλαδή μίας
τάξης μεγαλύτερης από τη ζητούμενη από τη Διακήρυξη). Ως εκ τούτου
θεωρήθηκε ότι η εν λόγω κοινοπραξία κάλυπτε τα κριτήρια συμμετοχής και
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επιλογής σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της Διακήρυξης και τις προβλέψεις των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/16, καθώς η
κοινοπραξία ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
δ. Επιπρόσθετα, επεξηγηματικά και ενισχυτικά των εστιάσεων της
προηγούμενης υποπαραγράφου, σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου
1ε του άρθρου 76 του Ν.4412/16 προβλέπουν ότι «Σε περίπτωση συμμετοχής
ένωσης οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα
στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται ή, αν το έργο περιλαμβάνει
εργασίες περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες
του έργου που δημοπρατείται». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν
απαιτείται ρητώς όλα τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων να είναι
εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου, στην περίπτωση που υπάρχει μία
κατηγορία, ενώ από τη στιγμή που σε έργα πολλών κατηγοριών αρκεί ένας
φορέας από τους κοινοπρακτούντες να καλύπτει μέρος απαίτησης των
κατηγοριών, τεκμαίρεται ότι και σε έργα μίας κατηγορίας δύναται αυτή να
καλυφθεί από μέρη κοινοπρακτούντων φορέων της ένωσης και όχι από το
σύνολο αυτών.
ε. Βάσει των παραπάνω έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου
[…]».
15. Επειδή 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
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των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων [..…]».
16. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
ότι: «1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη
συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός
ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται
η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά
πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και
έργων, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν,
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν
να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην
αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
μελών

του

προσωπικού

που

επιφορτίζονται

με

την

εκτέλεση

της

συγκεκριμένης σύμβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την
αίτηση συμμετοχής.
Όπου

κρίνεται

αναγκαίο,

οι

αναθέτουσες

αρχές

μπορούν

να

διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά
τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.
Ειδικά, στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης μελετών ή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η πλήρωση των
απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 75, καθώς και του άρθρου 77 πρέπει να
ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των
μελών της ένωσης.
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Επιπλέον, πάγιοι όροι, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 75 τίθενται στα
άρθρα 76 και 77, όσον αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και
σε πρότυπα εγγράφων σύμβασης.
Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης από ενώσεις
οικονομικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε
μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από
αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας.
3. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
απαιτήσουν

από

τις

ενώσεις

οικονομικών

φορέων

να

περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που
η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργου,
η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού
εγγράφου).
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης».
17. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 «
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 ….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 [….] ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα
86 και 87 [….] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [..…]6. Ειδικά για τις δημόσιες
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συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα
τεχνικού περιεχομένου των περίπτωσεων κδ΄ και κε΄ της παρ. 2, με δεσμευτική
ή μη ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά
τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη
μελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία
προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της
διακήρυξης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη
του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον
όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος
την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα
δεδομένα του εδάφους.
δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με
αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύμβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του
έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές
υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ)

Ο

προϋπολογισμός

της

υπηρεσίας

αποτελεί

ένδειξη

της

προεκτίμησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα
έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές
μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.
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Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’
αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την
προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών,
μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που
δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της
υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη,
καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν
γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που
ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία
μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν
μελλοντικές συμφωνίες και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών
υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού,
ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
ι) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός,
ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης
κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των
εργασιών είναι μία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται
σε «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά
κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών,
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Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή
περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’
αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. Στην
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων,
επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων
και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των
επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε
ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής
προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 124 έως 126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, με τα έγγραφα της σύμβασης
μπορεί να ζητείται από τους οικονομικούς φορείς, ο προσδιορισμός
τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του
έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο
καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και
κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό
ανάθεση σύμβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός
Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για
το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα,
περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης
των μελετών που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης […..]».
18. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
ότι: «1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:
α)

την

καταλληλότητα

για

την

άσκηση

της

δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
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Οι αναθέτουσες αρχές 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.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
Στις

διαδικασίες

σύναψης

συμβάσεων

υπηρεσιών,

εφόσον

οι

οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί
να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής
που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελματικά
επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του
Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η
αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης
των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο
Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ
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2195/2002. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν
γένει οι παραπάνω κατηγορίες.
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 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.
Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν
μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου
16

Αριθμός απόφασης: 1099/2019
εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων
συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό,
βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση
δυναμικών συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου
εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του
αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που
πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
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.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα
μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας,
της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
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».
19. Επειδή σύμφωνα με το 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:
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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. Ένα έργο θεωρείται
ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή
πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον
υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.
γ) Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς
το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι για όλες τις κατηγορίες του έργου, καθώς και ενώσεις
οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία με
ποσοστό εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη,
μπορούν όμως τα έγγραφα της σύμβασης να ορίσουν διαφορετικά.
δ) Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων
οικονομικών φορέων του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στην
αντίστοιχη κατηγορία και εξειδικευμένοι οικονομικοί φορείς, αν υπάρχουν, σε
αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται
και στην περίπτωση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που
αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.
ε) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που
δημοπρατείται

ή,

αν

το

έργο

περιλαμβάνει

εργασίες

περισσότερων

κατηγοριών, τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες του έργου που
δημοπρατείται.
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 Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του
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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.
β) Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και
κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να
αναλάβουν έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της
τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του
ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης,
υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς
αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη
και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο
καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους
στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο
της εκτιμώμενης αξίας των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση
διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την
προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζημίες,
ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της
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παραγράφου αυτής μπορεί να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη
αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που
αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.
4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των
μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75
του ν. 4412/2016 μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται».
20. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 προβλέπεται
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.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες
όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση
του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι
πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες
πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ
προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την
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έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6, το
ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο
σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το
οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου
εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή
προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές
δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και
δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει
το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται
αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των
ορίων.
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3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [….]».
21. Επειδή το άρθρο 83 με τίτλο «Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου» προβλέπει ρητώς 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
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
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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 άρθρo 80, και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 82.
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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.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους
σε επίσημο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται, σε
ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα, για την απόφαση της αρχής που
συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.
8. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς
φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια
σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά
που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη-μέλη.
Αποδέχονται, επίσης, και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
9. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότι οι
οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς
από άλλο κράτος-μέλος διαθέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.
10. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά
περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και
λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ιδίως δε
η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια
και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία
τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο
χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή
κατηγορία, η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταλόγων με άλλα
πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα».
22. Επειδή στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
με τίτλο «μητρώα» προβλέπεται ότι «Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά
μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε
κράτος μέλος είναι: ..[…] - στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών
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Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων
συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου
76,…[…]».
23.Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται 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».
24. Επειδή στο άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Κάθε
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη
διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1».
25. Επειδή το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 ορίζει τα κάτωθι :
«Καταργούμενες διατάξεις. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
καταργούνται οι διατάξεις:
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[….] (26) του ν. 3886/2010 (Α` 173) με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του
άρθρου 379.
[….] 31. του Ν. 3669/2008 (Α` 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία
παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του
άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α
του άρθρου 176 [….]».
26. Επειδή το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017 στις παρ. 1 και 20-25
προβλέπει τα εξής :
«1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν.
4413/2016 (Α` 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών
Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο
Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «δημόσιο έργο», το έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α`147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016,..[..].
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. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του
παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος
συγκέντρωσης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα
για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το
περιεχόμενο των πιστοποιητικών εγγραφής στον επίσημο κατάλογο,
β. οι κατηγορίες μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε.
του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,
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δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,
ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου,
κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται
επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των
διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και
αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και
η σχετική διαδικασία, 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,
ι. το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των
συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,
ια. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων
4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του
παρόντος αντίστοιχα,
ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης

των

πληροφοριών

που

εισάγονται

και

τηρούνται

σε

αυτό

υποχρεωτικά,
ιγ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι
αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και λήψης αποφάσεων,
ιδ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της
παραγράφου 15.
21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε.
της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του
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Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του
Κεφαλαίου Α` του Μέρους Β` του ν. 4270/2014, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την
υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. Με όμοια
απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου
12 του ν. 4412/2016 και στους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος η
ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς
λειτουργία και χρήση.
22. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία και χρήση του
ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος
κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου
4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
23. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται
εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
παραγράφου 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και
λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο
θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
24. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων
του παρόντος, τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε
λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
25. Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20
καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 του ν. 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε
ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τα
άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την
περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016».
27. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 στην οποία
υπάγεται και η εν θέματι διαγωνιστική διαδικασία και, ειδικότερα, το άρθρο 96
του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει τα εξής : «Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ.
1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ.,
σε ορισμένη τάξη ανά κατηγορία έργων, με αίτηση τους η οποία συντάσσεται
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σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσία. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία: α) Έγγραφα
νομιμοποίησης του αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης και του νομίμου ή
των νομίμων εκπροσώπων της (ΦΕΚ ή καταστατικό από το οποίο
προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του
Δ.Σ. της Α.Ε.).
β) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για τα
στοιχεία των στελεχών τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας
Κατασκευών (Μ.Ε.Κ.) και αποτελούν την ελάχιστη κατά νόμο στελέχωση της
επιχείρησης,

καθώς

και

υπεύθυνες

δηλώσεις

των

στελεχών

αυτών,

θεωρημένες νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται την κατά
αποκλειστικότητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν κάθε
σχετική μεταβολή.
γ) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις
που συντάσσουν ισολογισμούς υποβάλλονται οι ισολογισμοί των τριών (3)
τελευταίων ετών ή και λιγότερων αν η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερα έτη.
δ)

Καταστάσεις

προσωπικού

της

επιχείρησης

θεωρημένες

από

την

Επιθεώρηση Εργασίας και συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θεωρημένες
από αρμόδια Δ.Ο.Υ..
ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη
τριετία/Έργα του τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο
πριν

την

υποβολή

της

αίτησης

θα

λαμβάνονται

υπόψη

εφόσον

περιλαμβάνονται σε προσωρινό ισολογισμό και προκύπτουν ιδίως από
αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιμολόγια και φορολογικές δηλώσεις.
στ) Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού.
ζ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση, σε εκκαθάριση ή
αναγκαστική

διαχείριση.

Προκειμένου

περί

επιχειρήσεων

με

μορφή

προσωπικής εταιρείας προσκομίζονται πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και
για τους ομόρρυθμους εταίρους.
Αν η επιχείρηση διαθέτει "Ενημερότητα Πτυχίου" σε ισχύ υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα
από την Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα α` και ζ στοιχεία.
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Τα γ` και ε` στοιχεία δεν υποβάλλονται, εφόσον περιλαμβάνονται στις κατ`
έτος υποβαλλόμενες Εκθέσεις Δραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης
έργων, που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του
άρθρου 92 του παρόντος. Αν οι ανωτέρω Εκθέσεις Δραστηριότητας και
Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα
της τριετίας υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία που αφορούν το μη καλυπτόμενο
διάστημα.
2. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελλιπή μπορεί η Υπηρεσία να
ζητήσει τη συμπλήρωση τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος
της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή τη διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε
ορισμένη Προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10), ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. Η εισήγηση της Υπηρεσίας προς την
Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες
αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα Προθεσμία.
3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, αντίστοιχα, αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση
εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα
Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη αφ` ενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που
συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αφ` ετέρου
τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση της
απόφασης του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. η βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία
(FAX) σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και
να παραλάβει τη βεβαίωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση.
Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παραλαβή
σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Υπηρεσία.
Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειες
της από την ημέρα της παραλαβής της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της
10Ο ήμερης Προθεσμίας». Περαιτέρω, το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 ως
ισχύει προβλέπει ότι : «Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.
1. Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και
δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ.
των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής
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βασικές

κατηγορίες

έργων:

οδοποιίας,

οικοδομικών,

υδραυλικών,

ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε
επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση
που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
`Εργων, μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το
περιεχόμενο τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να
ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.2.
Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η
κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη του
Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων,
αν κατά την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης της
τουλάχιστον σε τέσσερις (4) από τις κατηγορίες αυτές.
3.

Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές

επιχειρήσεις

με

μόνο

κριτήριο

τη

στελέχωση

τους

από

τεχνικούς

εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ, χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ως
εξής:
α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει στη βασική της
στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.
β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει στη βασική της
στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή δύο (2)
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.
4.

Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση,

χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες
προϋποθέσεις:
α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή δύο (2)
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας.
4.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα,
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις
αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια
στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά
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στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και
μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα
ακίνητα λαμβάνεται, κατ` επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που
ισχύει κατά

το

χρόνο

υποβολής

της αίτησης,

πιστοποιούμενη

από

συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά
συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο
στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία
τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.

5.

Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση,
χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες
προϋποθέσεις:
α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας.
5.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα,
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις
αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία
συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου
4.
Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό
εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία
παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ` επιλογή της επιχείρησης, είτε η
αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
πιστοποιούμενη
προσδιορίζεται

από
από

συμβολαιογράφο,
τα

οριστικά

είτε

συμβόλαια

η

αξία

αγοράς

αυτών,
ή

το

όπως
κόστος

ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για
τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.
6.

Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με

μορφή ανώνυμης εταιρείας, με εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις
εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
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6.α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ`
βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας, τουλάχιστον.
β) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου
2 του άρθρου 99 του παρόντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό
(50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση
δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.
γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ` της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το
πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην
περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.
δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην
περίπτωση ε` της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
Για τις εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι
εγγεγραμμένες σε τάξη κατώτερη της τρίτης, ο Συντελεστής Γ του Τύπου
Κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Γ`,
όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις τρίτης
τάξης του Μ.Ε.ΕΠ..
7.

Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και σε πρόσθετες

κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, απαιτείται να διαθέτει για καθεμία από
αυτές συμπληρωματική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεμία από τις πρόσθετες
κατηγορίες έργων μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης,
εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα
πρόσωπα. Για τη συμπληρωματική στελέχωση κάθε πρόσθετης κατηγορίας
έργων, απαιτείται τουλάχιστον:
α) Στην Α1 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.
β) Στην Α2 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.
γ) Στην πρώτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.
δ) Στη δεύτερη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας.
ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας.
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8.

Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται

εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή επιχειρήσεις που
προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
στο Μ.Ε.ΕΠ, με την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής
ελάχιστες προϋποθέσεις:
8.α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον
αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο
Μ.Ε.Κ., ως εξής:
ι. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας, και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ.
Γ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη,
απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ`
βαθμίδας.

Για

κάθε

επιπλέον

κατηγορία

απαιτείται

συμπληρωματική

στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας.
ιι. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση
τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι την τέταρτη,
απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ.
Δ` βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική
στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας.
ιιι. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση
τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας. Για κάθε
πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική
στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας. Για τις
επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού
Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας ανά κατηγορία.
iv. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14)
τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας και δώδεκα (12) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας.
Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δέκα (10) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ`
βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1)
τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία
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ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας να
είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη μπορεί να αντικατασταθεί
στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός
Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας και ένας (1)
τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας. Για την
έβδομη τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη
συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ`
βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας και μέχρι τέσσερις (4)
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας.
Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός
της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής
στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και
άλλα πρόσωπα. β) Διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη
βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών
της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και πέντε τοις
εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για
την έβδομη τάξη.
γ) Διαθέτουν ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β` της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα
τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η
κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου
99 του παρόντος.
δ) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ` της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το
πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η
κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου
99 του παρόντος. Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό
(30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το τριάντα
τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα,
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
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ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις
τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των δεικτών
βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών,
όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του τελευταίου πριν από την
αναθεώρηση έτους για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός ή την
προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό
ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:
i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)). Ως
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο
σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση, του
Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από
την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή
οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται
πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και
των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως
αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουμένων των
βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.»
ii. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του
Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως αυτές
αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού
Οι δείκτες βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις
τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι Ι.Κ. /Σ.Υ. >0,4 και Κ.Ε.
/Β.Υ.>0,6. Η μη κάλυψη ενός κατ` ελάχιστον των δεικτών βιωσιμότητας
συνεπάγεται την υποβάθμιση της εταιρείας κατά μία τάξη από την τάξη, στην
οποία καλύπτει τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα
ελάχιστα όρια εμπειρίας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα κατάταξης στην τάξη,
στην οποία κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα
ελάχιστα όρια εμπειρίας, εφόσον με τις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης
διαχειριστικής χρήσης που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
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92 του παρόντος νόμου καλύπτει τους Δείκτες Βιωσιμότητας, καθώς και τα
ελάχιστα όρια οικονομικών και στελέχωσης.
Αν η εταιρεία με τις οικονομικές καταστάσεις και της επόμενης διαχειριστικής
χρήσης εξακολουθεί να μην καλύπτει τους δείκτες βιωσιμότητας:
Α) Αν εξακολουθεί να καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης της
οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα
οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται περαιτέρω κατά
μία τάξη.
Β) Αν δεν καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης, της οποίας κατά
την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια
και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται κατά μία τάξη από την τάξη,
στην οποία καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια.
Αν η εταιρεία με μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις αποδείξει την
κάλυψη των Δεικτών Βιωσιμότητας, μπορεί να επανακαταταγεί στην τάξη, της
οποίας κάλυπτε όλο το χρονικό διάστημα από την αναθεώρησή της τα
ελάχιστα οικονομικά όρια και τα λοιπά πλην των Δεικτών Βιωσιμότητας
κριτήρια κατά την αναθεώρησή της. Η κατώτατη τάξη υποβάθμισης της
εταιρείας, λόγω μη κάλυψης των Δεικτών Βιωσιμότητας είναι η 2η τάξη.»
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι
δείκτες βιωσιμότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονομικά μεγέθη της
ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από
την επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
9.

Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και δεύτερη τάξη

του Μ.Ε.ΕΠ. δεν απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος.
10. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά σε προσωρινές
οικονομικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του
τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης με
λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ημέρα έκαστου ημερολογιακού
μήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι
πλήρεις και να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου,
κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή», ενώ στο άρθρο 102 του Ν.
3669/2008, περί ορίων προϋπολογισμού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων
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Μ.Ε.ΕΠ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «1. Τα όρια προϋπολογισμού ανά
κατηγορία έργων, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες
στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους,
είναι τα ακόλουθα: α) για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες (90.000)
ευρώ, β) για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, γ)
για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000)
ευρώ, δ) για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και κατώτατο εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες
(175.000) ευρώ, ε) για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο τρία εκατομμύρια
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ και κατώτατο πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ, στ) για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ και κατώτατο ένα
εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ευρώ, ζ) για την πέμπτη τάξη
ανώτατο όριο είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) ευρώ και κατώτατο τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ, η) για την έκτη τάξη
ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) ευρώ και κατώτατο
δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) ευρώ, θ) για την έβδομη
τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε
εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ.….».
28. Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι: «[….]
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις

αυτών

70

που

δραστηριοποιούνται

σε

έργα

Κατηγορίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τάξης Α2 και άνω 71 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
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
21.2

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ένωσης.
21.3

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους

των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76
του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).[…] Κριτήρια επιλογής (22.Β - 22.Δ) 82
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.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(α) Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν.3669/2008. […]
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα
κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) […].
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
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υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ114 115 στην Κατηγορία
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τάξης Α2 και άνω […..]».
29. Επειδή, με την με αριθ. 158/2016 (Β΄ 3698) Απόφαση του
Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εγκρίθηκε
το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) διαδικασίες

σύναψης

δημόσιας

που εφαρμόζεται υποχρεωτικά για

σύμβασης

της

οποίας

η

συνολική

προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β)
και (γ) του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 - το οποίο αποτελεί πρότυπο έγγραφο
με δεσμευτική ισχύ, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.
4412/2016 και συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ΕΕΕΣ.
Ειδικότερα το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών
φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 79 : (α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, (β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα
οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, (γ) κατά
περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να
συμμετάσχουν και (δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης
υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8του ν. 3310/2005 [(Α 30) βλ. σχετικά
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 15].
30. Επειδή, κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η
Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

78/2007,19/2005,31/2003),

όσο

και

τους

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και
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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). 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).
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
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
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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, UniversaleBau, 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, 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
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.
35. Επειδή οι αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας και της
δημοσιότητας που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς επιτάσσουν να
καθορίζονται σαφώς στην διακήρυξη οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης της δημόσιας
σύμβασης (βλ. ΕΣ 133/2008, Πράξη, Τμ. VI) με στόχο την επίτευξη πλήρους
διαφάνειας και προστασίας του ανταγωνισμού (βλ. ΕΣ 2263/2011,
2016/2010, Τμ. VI).
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
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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, εξάλλου, 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).
38.Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού στη διακήρυξη,
αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποκλείσει
την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (ΣτΕ 743/2000), σύμφωνα
με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας
της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή τους 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).
39. 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 αναφερομένα 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
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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).
40. Επειδή το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της
επιτάχυνσης

των

διαγωνιζομένων

διαγωνιστικών
από

την

διαδικασιών

υποχρέωση

και

ελάφρυνσης

προσκόμισης

των

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. Ωστόσο, το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και
οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά
τη σύναψη της σύμβασης, όπου σύμφωνα με πάγια νομολογία, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να ελέγχει αυστηρώς αν τηρήθηκαν τα κριτήρια που η ίδια έχει
καθορίσει (C-496/99 της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS Succhi di
Frutta, Συλλογή 2004, σελ. Ι-3801, σκ.115, C336/12 της 10ης Οκτωβρίου
2013, Manova, σκ. 40).
41.Επειδή, κατά την επιλογή σε επίπεδο κατάρτισης διακήρυξης των
τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να
προτιµά κριτήρια επιλογής που της επιτρέπουν να καθορίσει κατά πόσον ένας
προσφέρων έχει την απαιτούµενη ικανότητα για τη συγκεκριµένη σύµβαση
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παρά τις γενικές ικανότητες των προσφερόντων (βλ. ειδικά την παρ. 4.1 του
«Ευρωπαϊκού Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις» καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων
και έλεγχος καταλληλότητας»).
42. Επειδή τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής διαμορφώνονται με
γνώμονα τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής
διοίκησης στα πλαίσια του ελεύθερου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού (βλ.
και A.S. Graelis, Public Procurement and the EU Competition Rules (Hart
2015, 2η εκδ.) 6.ΙΙ.Α.vii) και κρίνονται με βάση την συγκεκριμένη υπό ανάθεση
σύμβαση και όχι in abstracto (Βλ.κατ’ αναλογία Δ. Ράικο, Δίκαιο Δημοσίων
Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σελ. 410 επ.) .
43. Επειδή με τον μοναδικό λόγο της υπό εξέταση προσφυγής, η
προσφεύγουσα

υποστηρίζει

ότι

μολονότι

η

έτερη

συνδιαγωνιζόμενη

κοινοπραξία με την επωνυμία «……………..» δεν πληροί ρητούς και επί ποινή
αποκλεισμού όρους της Διακήρυξης, αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη
προσωρινή

ανάδοχος

και

μειοδότρια.

Ειδικότερα,

ως

ισχυρίζεται

η

προσφεύγουσα στο υποβληθέν ΤΕΥΔ της εταιρείας ……….. αναφέρεται ότι
διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ με αρ. ……….., με τις εξής κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1η,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3η,

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1η

,

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

1η,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3η, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1η, ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α1 και όχι με την απαιτούμενη από τη
Διακήρυξη κατηγορία του ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και η αναθέτουσα αρχή
έπρεπε, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να την αποκλείσει.
Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι ναι μεν η
εταιρεία ………. διαθέτει ΜΕΕΠ με τις κατηγορίες που αναφέρει η
προσφεύγουσα, ωστόσο, ο δεύτερος οικονομικός φορέας της ένωσης με την
επωνυμία «………….» διαθέτει πτυχίο της απαιτούμενης κατηγορίας και δη
1ης τάξης, δηλαδή, μιας τάξης ανώτερης από τη ζητούμενη από τη
Διακήρυξη. Επικαλούμενη δε την παρ. 1 περ. ε του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι δεν απαιτείται ρητώς όλα
τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων να είναι εγγεγραμμένα στην
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κατηγορία του έργου, στην περίπτωση που υπάρχει μία κατηγορία, ενώ από
τη στιγμή που σε έργα πολλών κατηγοριών αρκεί ένας φορέας από τους
κοινοπρακτούντες

να

καλύπτει

μέρος

απαίτησης

των

κατηγοριών,

τεκμαίρεται ότι και σε έργα μίας κατηγορίας δύναται αυτή να καλυφθεί από
μέρη κοινοπρακτούντων φορέων της ένωσης και όχι από το σύνολο αυτών.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19, ως αναφέρει η
αναθέτουσα αρχή, η κοινοπραξία ευθύνεται έναντι αυτής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
44. Επειδή σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη, στο άρθρο 21
προβλέπεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο δημοπρατούμενο έργο έχουν οι
οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
Κατηγορίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ,

ΥΓΡΩΝ,

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » Τάξης Α2 και άνω, ενώ στην παρ. 3
του ιδίου άρθρου αναφέρεται ρητώς ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα δε με την παρ. 1
περ. ε του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην
κατηγορία του έργου που δημοπρατείται ή, αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες
περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες του έργου
που δημοπρατείται. Περαιτέρω, στο άρθρο 22 της Διακήρυξης προβλέπει
ρητώς ότι 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 άρθρο

21,

τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο και
ότι αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.
Εξάλλου, στο άρθρο 22Β περί καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής

δραστηριότητας

ρητώς

αναφέρεται

ότι

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, ενώ στο άρθρο 22 Β περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
γίνεται παραπομπή στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 ο οποίος αποτελεί
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θεσμικό πλαίσιο της εν θέματι Διακήρυξης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 23 της
Διακήρυξης,

κατά

την

υποβολή

προσφορών

οι

οικονομικοί

φορείς

υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως
προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με
το άρθρο 22 Β-Ε και σύμφωνα με το άρθρο 23.4, όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Κατηγορία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τάξης Α2 και άνω.
45. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η έτερη
συνδιαγωνιζόμενη κοινοπραξία με την επωνυμία «……………» υπέβαλε δύο
ΤΕΥΔ με την προσφορά της. Στο ΤΕΥΔ της εταιρείας ……………, ήτοι το
πρώτο μέλος της ένωσης, αναφέρεται ότι διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ με αρ.
………., με τις εξής κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1η, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 3η,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1η,

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

1η,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

3η,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1η, ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α1, ενώ στο ΤΕΥΔ της εταιρείας «…………….», ήτοι το δεύτερο μέλος της
ένωσης, δηλώνεται ότι διαθέτει πτυχίο της απαιτούμενης από τη Διακήρυξη
κατηγορίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ,

ΥΓΡΩΝ,

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Τάξης και δη 1ης τάξης, ως βασίμως
υποστηρίζει η προσφεύγουσα και δεν αμφισβητεί η αναθέτουσα αρχή.
46. Επειδή στις υπ’ αριθμ. πρωτ.5036/ 28/09/2018 “Διευκρινίσεις ως
προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων
διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων”
της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται ότι: «[….]Ειδικότερα, σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση
του αρ. 22. Β με την έννοια ότι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε
μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες του υπό ανάθεση έργου και όχι
υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες, καθώς μία τέτοια απαίτηση θα ακύρωνε
τον προβλεπόμενο στο αρ. 21. 3 όρο ως προς την πλήρωση των κριτηρίων
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ποιοτικής επιλογής από τις ενώσεις οικονομικών φορέων και θα ακύρωνε εν
τοις πράγμασι τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να συμπράττουν με τη
μορφή ενώσεων, προκειμένου να καλύψουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
της που απαιτούνται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή. Κατά
συνέπεια, η αναφορά στο αρ. 22 ότι «Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Β πρέπει να
ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης», κατά την αληθή της έννοια, σε
συνδυασμό και με τους λοιπούς προαναφερθέντες όρους των πρότυπων
τευχών έργων είναι ότι κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων πληροί
την απαίτηση του αρ. 22.Β εφόσον είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μια
τουλάχιστον από τις κατηγορίες εργασιών που αφορά στο υπό ανάθεση έργο,
χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο σε όλες τις κατηγορίες του
προκηρυσσόμενου έργου και αθροιστικά να καλύπτονται από τα μέλη της
ένωσης όλες οι κατηγορίες του έργου.
Κατά συνέπεια, το άρθρο 22 Β, σε συνδυασμό με τα άρθρα 22. Και 21.3
των πρότυπων δεν πρέπει να ερμηνεύεται από τις αναθέτουσες αρχές κατά
τρόπο ώστε να απαιτούν από όλα τα μέλη της ένωσης που συμμετέχει στον
διαγωνισμό να είναι εγγεγραμμένα σε όλες τις προκηρυσσόμενες κατηγορίες
εργασιών που του άρθρου 21 των προτύπων διακηρύξεων, αλλά αρκεί κάθε
μέλος της 3 ένωσης να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μια τουλάχιστον από
τις κατηγορίες, και περαιτέρω αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες
του προκηρυσσόμενου με τη διακήρυξη έργου [….]».
47. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, η εν θέματι
Διακήρυξη απαιτεί την εγγραφή σε μία και μόνη κατηγορία, ήτοι την κατηγορία
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Σύμφωνα δε με τους ρητούς όρους της Διακήρυξης,
κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο άρθρο 21,
τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο.
Στη δε περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 διακρίνονται ρητώς
η περίπτωση όπου το έργο που δημοπρατείται ανήκει σε μία κατηγορία, όπου
τα μέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία αυτή και η
περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών,
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όπου τα μέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον σε μία
από τις κατηγορίες του έργου που δημοπρατείται. Επιπλέον, σύμφωνα και με
την ερμηνεία της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την πλήρωση των απαιτήσεων του
άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από
ενώσεις οικονομικών φορέων, ως εν προκειμένω, κάθε μέλος της ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μία τουλάχιστον από τις
κατηγορίες του υπό ανάθεση έργου. Επομένως, ουδόλως προκύπτει από το
γράμμα του νόμου ότι στην περίπτωση που η κατηγορία του έργου είναι μια
και μόνη, ως εν προκειμένω, ότι και σε έργα μίας κατηγορίας δύναται αυτή να
καλυφθεί από μέρη κοινοπρακτούντων φορέων της ένωσης και όχι από το
σύνολο αυτών, παρά τα περί αντιθέτου προβαλλόμενα από την αναθέτουσα
αρχή. Εξάλλου, η πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 19 ότι όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
προβάλλεται αλυσιτελώς από την αναθέτουσα αρχή καθώς τούτο δεν αίρει
την υποχρέωση κάθε μέλους της ένωσης να είναι εγγεγραμμένο στην
μοναδική κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου. Ως εκ τούτου, η
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας και της ίσης
μεταχείρισης, όφειλε, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να αποκλείσει τον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία «……………..» από τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας διότι η εταιρεία ………….. δεν είναι εγγεγραμμένη στη μία και
μοναδική απαιτούμενη από τη Διακήρυξη κατηγορία του δημοπρατούμενου
έργου. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει
δεκτός ως βάσιμος.
48. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
49. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή
πρέπει να γίνει δεκτή.
50. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να
επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα ( άρθρο 363 παρ.5
Ν.4412/2016).
Για τους λόγους αυτούς
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Αριθμός απόφασης: 1099/2019

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή
Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.916/ΑΔ.3185/Σ.636 απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, κατά τα προβλεπόμενα στο σκεπτικό.
Ορίζει την επιστροφή

στην προσφεύγουσα του παραβόλου ποσού

χιλίων εκατό τριάντα (1.130) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 30
Σεπτεμβρίου 2019 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

O Γραμματέας

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ. ΚΑΝΑΒΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΑΤΣΙΔΑΣ
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