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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 8 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη

Αψοκάρδου

Πρόεδρος,

Ευαγγελία

Μιχολίτση

-Εισηγήτρια

και

Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την Προδικαστική Προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης
στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού 30.04.2018 και με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης ΑΕΠΠ 396/3.05.2018 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης
οικονομικών φορέων «……………………… και των κατ΄ ιδίαν μελών αυτής,
ήτοι: Β1. της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «……………. », με έδρα το
………….., οδός ………….., αρ……, και Β2. του ………….., κατοίκου ………..,
οδός ……….., αρ……., ΤΚ ……., με έδρα της ένωσης - κατά δήλωση της - το
……….., επί της οδού ………., αρ……., νομίμως εκπροσωπούμενης δια της
νόμιμης εκπροσώπησης εκάστου μέλους της.
Κατά του Δήμου Κορυδαλλού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει την ολική ή μερική
ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 7248/2018 διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής
καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή
παράλειψης.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει
καταβληθεί e-παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5
του ΠΔ 39/2017, ύψους 15.000,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με
κωδικό 204296916958 0629 0022, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής της
Τράπεζας Πειραιώς της 30/4/2018, εκτύπωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ
του e-παραβόλου με αναφορά περί αυτόματης δέσμευσης ).
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2.Επειδή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7248/2018 Διακήρυξη η αναθέτουσα
αρχή προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου
αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)»
(CPV: 45212130- 6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας,
45112711-2

Εργασίες

διαμόρφωσης

τοπίου

για

πάρκα,

32441200-8

Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου, 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής
χαράς), εκτιμώμενης αξίας 3.701.612,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3. Επειδή η ως άνω προκήρυξη αναρτήθηκε στις 4.4.2018 στο
ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.18PRΟC002915946) και στο ΕΣΗΔΗΣ (δημόσια έργα) και
έλαβε αριθμό Συστήματος 72315 ενώ την 13.4.2018 αναρτήθηκε τόσο στο
ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ. 18PRΟC0029411625) όσο και στο

ΕΣΗΔΗΣ ορθή

επανάληψη της διακήρυξης.
4. Επειδή η προσφεύγουσα κατέθεσε στις 30/4/2018 στον διαδικτυακό
τόπο διαγωνισμού την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, νομίμως
υπογεγραμμένη, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 την οποία κοινοποίησε η αναθέτουσα
αρχή στην ΑΕΠΠ την 2.5.2018 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας
ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
6. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε στις 2.5.2018 μέσω της
λειτουργικότητας «επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού,
την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή και ταυτόχρονα αυθημερόν
προέβη σε ανάρτηση αυτής στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού
προκειμένου να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, ο οποίος μπορεί
να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής.
7. Επειδή στις 7/5/2018 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού ο κατάλογος συμμετεχόντων και την επομένη (8/5/2018) κατά
την οποία δυνάμει του άρθρου 18 της σχετικής διακήρυξης ολοκληρώθηκε
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η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, αναρτήθηκε ο κατάλογος
συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας. Επισημαίνεται ότι η προσφεύγουσα
εμφαίνεται ως κοινοπραξία, που έχει υποβάλει την με αριθμό 70227
προσφορά.
8. Επειδή δυνάμει σχετικού
προσφυγή

αιτήματος

ενσωματωμένου στην υπό εξέταση

αναστολής

–

προσωρινών

μέτρων

της

προσφεύγουσας εκδόθηκε η με αριθμό Α219/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ
περί αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
9. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή αναφερόμενη στα άρθρα

53, 75, 76 του Ν. 4412/2016,

ισχυρίζεται τα εξής :
«………..
11. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, ειδικά για
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει
τόσο την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όσο και την
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είτε δια παραπομπής σε
συγκεκριμένες Τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα, βέβαια, με τους κανόνες της παρ.
1 του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016, είτε προσδιορίζοντας πρόσθετες
απαιτήσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών. Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει επίσης ότι, για τη συμμετοχή
στον σχετικό διαγωνισμό, δεν απαιτείται η εγγραφή σε συγκεκριμένη τάξη του
ΜΕΕΠ, αλλά αρκεί ο ενδιαφερόμενος φορέας να πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις. Μάλιστα, για τον λόγο αυτόν, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να
περιγράφει

αναλυτικά

στην

οικεία

διακήρυξη

τις

προβλεπόμενες

προϋποθέσεις, ακόμα και όταν τις προσδιορίζει δια παραπομπής σε
συγκεκριμένες Τάξεις του ΜΕΕΠ. Σε κάθε δε περίπτωση, όλες οι σχετικές
απαιτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, καθώς επίσης να σχετίζονται και να είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
……………………
12. Εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, όπως προκύπτει από την απλή
ανάγνωση των άρθρων 21.1., 22.Γ., 22.Δ. και 22.Ε. της Διακήρυξης (βλ. και τα
άρθρα 23.4 έως και 23.7 της Διακήρυξης), δικαίωμα συμμετοχής έχουν,
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μεταξύ άλλων, ημεδαποί οικονομικοί φορείς, όπως η ένωσή μας, οι οποίοι
πρέπει αθροιστικά να είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένες Τάξεις του ΜΕΕΠ
(3η Τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά, 2η Τάξη και άνω στην κατηγορία
Η/Μ, Α2 Τάξη και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και 1 η Τάξη
και άνω, στην κατηγορία Πρασίνου) και να διαθέτουν συγκεκριμένη οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια (βλ. τα άρθρα 22.Γ. και 23.5. της
Διακήρυξης), τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (βλ. τα άρθρα 22.Δ. και
23.6. της Διακήρυξης), καθώς επίσης πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλ. τα άρθρα 22.Ε. και 23.7. της
Διακήρυξης). Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό, η Διακήρυξη είναι πολλαπλώς
παράνομη. Ειδικότερα:
12.1.

Προβλέπει, ως υποχρεωτική, την εγγραφή σε συγκεκριμένες Τάξεις

του ΜΕΕΠ (βλ. το άρθρο 21.1. της Διακήρυξης). Εάν, πάντως, ήθελε θεωρηθεί
ότι με την φράση «δραστηριοποιούνται στην» οικεία Τάξη του ΜΕΕΠ εννοείται
απλώς η περιγραφή της οικείας δραστηριότητας και όχι ότι απαιτείται και
εγγραφή στις επίμαχες Τάξεις του ΜΕΕΠ, η Διακήρυξη είναι προδήλως
ασαφής, διότι δεν είναι σαφές εάν, για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό,
πρέπει απλώς να πληρούνται
της

Διακήρυξης

ή

εάν

ΟΙ

προϋποθέσεις των άρθρων 22.Γ. και 22.Δ.

πρέπει,

ταυτόχρονα,

να

πληρούνται

και

οι

προϋποθέσεις εγγραφής στις επίμαχες Τάξεις του ΜΕΕΠ.
Καίτοι η Διακήρυξη προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις, δεν έχει εκδοθεί προς
τούτο η απαιτούμενη, κατά τα προαναφερθέντα, απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία σχετική
αιτιολογία υπάρχει για την πρόβλεψη των πρόσθετων αυτών απαιτήσεων,
γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 408/2011, σύμφωνα με την οποία
«...η εγγραφή εργοληπτικής επιχειρήσεως σε τάξη και κατηγορία έργων του
ΜΕΕΠ δημιουργεί, κατ' αρχήν, τεκμήριο ικανότητάς της για την ανάληψη
αντιστοίχων έργων. Και ναι μεν, προκειμένου για έργα με ιδιαίτερο χαρακτήρα,
δηλαδή με μη σύνηθες είδος και πολυπλοκότητα, είναι, κατά νόμο, δυνατόν να
προστίθενται, κατ' εξαίρεση, στην οικεία διακήρυξη και ιδιαίτεροι όροι,
προσαρμοσμένοι στην, κατά την ως άνω έννοια, ιδιαιτερότητα του έργου. Η
προσθήκη, όμως, των όρων αυτών πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με
4
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αναφορά των συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν μπορεί να
αναληφθεί, εν όλω ή εν μέρει, από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση,
εγγεγραμμένη στην αντίστοιχη τάξη κατηγορία έργων του ΜΕΕΠ, αλλά πρέπει,
κατ' εξαίρεση, να αναληφθεί από επιχείρηση με ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες ή
συγκεκριμένη εμπειρία. Μόνο με την ειδική αυτή αιτιολόγηση μπορεί να
δικαιολογηθεί ο περιορισμός του κύκλου των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων,
τον οποίο συνεπάγεται η προσθήκη των εν λόγω ειδικών όρων, καθώς και οι
εντεύθεν κίνδυνοι έμμεσου προσδιορισμού συγκεκριμένων εργοληπτικών
επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο
οικείο πεδίο δύνανται να αναλάβουν το έργο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει,
ειδικότερα, να αιτιολογείται και η προσθήκη απαιτήσεως συγκεκριμένης
εμπειρίας, ως όρου για την ανάληψη παρόμοιου έργου, δεδομένου ότι η
προσθήκη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία περιορισμένου παγίου
κύκλου εργοληπτών και την παρεμπόδιση της εισόδου νέων εργοληπτών στον
κλάδο,

κατά

παραγνώριση

θεμελιωδών

αρχών

του

ελεύθερου

ανταγωνισμού...»).
12.2.

Καίτοι οι εργασίες των κατηγοριών Πρασίνου και Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού αντιστοιχούν σε ποσοστό πολύ μικρότερο του 10% του συνολικού
προϋπολογισμού του Έργου (239.208,49 € και 148.899,90 €, αντίστοιχα), η
Διακήρυξη επιβάλλει την εγγραφή σε συγκεκριμένες Τάξεις του ΜΕΕΠ και στις
κατηγορίες αυτές, χωρίς καμία προφανή αιτιολογία που να δικαιολογεί τον εν
λόγω περιορισμό (βλ. τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016, σύμφωνα με την οποία σε μία τέτοια περίπτωση, καταρχήν, δεν
λαμβάνονται υπόψη τέτοιες κατηγορίες).
12.3.

Προβλέπει (ασαφώς, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια) ως ελάχιστη

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των διαγωνιζόμενων φορέων
πιστοδοτικό όριο για έκδοση εγγυητικών επιστολών ίσο με 369.635,58 € και
πιστοδοτικό όριο για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ίσο με 739.71,16 €.
Δηλαδή,

η

Διακήρυξη,

κατά

προφανή

παράβαση

των

αρχών

της

αναλογικότητας και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και κατά
προφανή παραβίαση της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 75 του Ν.
4412/2016, επιβάλλει κάθε συμμετέχων φορέας να έχει σχεδόν στη διάθεσή
του κεφάλαιο ύψους 1.108.906,74 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του
5
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προϋπολογισμού

του Έργου,

χωρίς

καμία

απολύτως

αιτιολογία.

Το

δυσανάλογο της απαίτησης αυτής εντείνεται ακόμα περισσότερο, εάν
συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι το Έργο αφορά διαμόρφωση χώρου, χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες, ουδόλως δε απαιτείται η χρηματοδότησή του από τον
ανάδοχο και, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό (30% του προϋπολογισμού).
Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 8 και 9, του Ν. 4412/2016, κατά
την εκτέλεση του Έργου, ο ανάδοχος θα πληρώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν κανονικά τους δύο (2) μήνες. Ενδέχεται,
λοιπόν, να έχει την ανάγκη κεφαλαίου χρηματοδότησης, ανά λογαριασμό,
δηλαδή κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό του όλου Έργου
και για χρονικό διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών από την υποβολή κάθε
λογαριασμού. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι, σε άλλα δημόσια έργα που
δημοπρατούνται αυτή την περίοδο (κάποια, μάλιστα, με μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας), ουδόλως ζητείται ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια των διαγωνιζόμενων φορέων (ΣΧΕΤΙΚΟ 5), πολλώ δε μάλλον σε
τέτοιο ύψος (30 % του προϋπολογισμού)».
Επιπροσθέτως, αναφέρει η προσφεύγουσα, ότι ακόμη και αν δεν
είναι παράνομοι οι συγκεκριμένοι όροι, σε κάθε περίπτωση, είναι αόριστοι
και αντιφατικοί ως ειδικότερα αναλύεται στο σώμα της προσφυγής.
10.Επειδή στις 8-5-2018 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο τις με αριθμό πρωτ. 8940 απόψεις της, στην ΑΕΠΠ, τις οποίες
ανήρτησε και στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
11. Επειδή στις απόψεις της η αναθέτουσα αρχή αναφέρει εν συνόψει
τα εξής :
Καταρχήν

υποστηρίζει

η

αναθέτουσα

αρχή

ότι

στερείται

η

προσφεύγουσα ένωση και τα μέλη αυτής εννόμου συμφέροντος για την
εξέταση της παρούσης προσφυγής καθώς υπέβαλαν προσφορά αναφέροντας
την διατύπωση της επιφυλάξεως, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρουν ειδικούς
ισχυρισμούς περί βλάβης δυνάμει της σχετικής νομολογίας (βλ. ΕΑ ΣτΕ
718/2012, 16/2015).
Δευτερευόντως, ως προς τη βασιμότητα των λόγων της προσφυγής
αναφέρει ότι με βάση τα άρθρα της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας
αλλά και την με αριθμό 182/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία
6
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εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την
ανάθεση δημόσιων έργων άνω και κάτω των ορίων, καταλείπεται στη
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής η διαμόρφωση του υπό κρίση
(άρθρο 22.Γ) όρου της διακήρυξης περί οικονομικής επάρκειας, ο οποίος,
λαμβάνοντας υπόψη και την με αριθμό 457/2018 απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου παρίσταται νόμιμος. Περαιτέρω, όσον αφορά την επιλογή των
κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, με βάση τα οικεία άρθρα
του Ν. 4412/2016 (75,80) και την αιτιολογική σκέψη 2 της οδηγίας 2014/24ΕΕ
στα πλαίσια της δυνατότητας επιλογής του διαθέτει η αναθέτουσα αρχή
υποστηρίζει

ότι είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της

σύμβασης και επομένως σύννομα.
12. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1.
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης. […] Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων

και

η

χρηστή

δημοσιονομική

διαχείριση

των

διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.[…].
13. Επειδή το άρθρο 19 με τίτλο «Οικονομικοί φορείς» προβλέπει
ρητώς 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
7
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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.
[…..]
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).
8
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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».
14. Επειδή το άρθρο

53 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Περιεχόμενο

εγγράφων της σύμβασης» προβλέπει τα εξής :
«1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και
πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ
τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση
που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως:
[…]
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα
αυτών,

σχετικά

με

τους

λόγους

αποκλεισμού,

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα
των υποψηφίων ή προσφερόντων,
[….]
5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από
την Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
6. Ειδικά για τις δημόσιες 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.
9
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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.
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
10
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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.
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,
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
11
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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.
[…]»
15. Επειδή το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια
επιλογής» προβλέπει τα κάτωθι : «1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να
αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι αναθέτουσες αρχές 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
12
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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
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
13
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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.
[…]
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο
ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς
φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.
Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο
οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
[….]
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας,
καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».
16. Επειδή το άρθρο 76 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια επιλογής
σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου» προβλέπει τα εξής :
«1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες
14
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συμβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά μητρώα, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά
κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις.
β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή. 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 παραγράφου αυτής μπορεί να
επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
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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».
17. Επειδή το άρθρο 78 με τίτλο «Στήριξη στις ικανότητες άλλων
φορέων»

προβλέπει ρητώς τα εξής : «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ.
3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός
φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του
με αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
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σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων
όσον

αφορά

τα

κριτήρια

που

σχετίζονται

με

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην
περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης
προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή,
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες
στην ένωση αυτή.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων

μελετών

και

παροχής

τεχνικών

και

λοιπών

συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων».
18. Επειδή το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 προβλέπει τα εξής : «1. Οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και
στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης
λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο
προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους
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αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 73:
[….].
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι
αναθέτουσες

αρχές

απαιτούν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα
μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα
άρθρα 73 και 74, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των
προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε
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πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο.
8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, για την απόδειξη της αθέτησης των
υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού
δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παράγραφο 4
περίπτωση α΄ του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’
ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄, μπορεί να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα
σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53.
[…]
19. 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
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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
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
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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.
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
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κατηγορία, η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταλόγων με άλλα
πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα».
20. Επειδή το άρθρο 91 με τίτλο «Λόγοι απόρριψης προσφορών»
προβλέπει ότι «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου
και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν

επιδέχονται

συμπλήρωση

ή

διόρθωση

ή,

εφόσον

επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν
επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της
σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄
και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95.
[…]
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία
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του

ανταγωνιστικού

διαλόγου,

στην

ανταγωνιστική

διαδικασία

με

διαπραγμάτευση ή στη σύμπραξη καινοτομίας».
21. 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
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,…[…]»
22. Επειδή το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 ορίζει τα κάτωθι :
«Καταργούμενες διατάξεις. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
καταργούνται οι διατάξεις:
[….]
(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 .
[….].
23. 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:
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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,
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,
25

Αριθμός απόφασης: 500/2018

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
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.
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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».
24. Επειδή το άρθρο 80 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει τα εξής
: «Γενικές Διατάξεις
1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές
επιχειρήσεις

που

είναι

εγγεγραμμένες

στο

Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.».2. Κατασκευαστικές
επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ., που έχουν τα
ουσιαστικά προσόντα, γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να
αναλάβουν την εκτέλεση δημοσίων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό
προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις
αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνουν δεκτές, όταν
προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με διακήρυξη ή τύπους
διακήρυξης που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων.
3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των
προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ.,
τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
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Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 107 του παρόντος.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, η εγγραφή στο
Μ.Ε.ΕΠ. μιας επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την
αναθεώρηση της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97
του παρόντος, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την
επιχείρηση αυτή της κατασκευής δημοσίου έργου, κατά τις διατάξεις του
παρόντος».
25. Επειδή το άρθρο 96 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει ρητά
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
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/Εργα του τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο
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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.
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
29

Αριθμός απόφασης: 500/2018

(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».
26. Επειδή το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει τα εξής
: «Τακτική αναθεώρηση -Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της
επιχείρησης
1.

Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπόκειται σε τακτική

αναθεώρηση, η οποία διενεργείται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης
επιχείρησης που υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κατά το
τελευταίο τρίμηνο, πριν την αναγραφόμενη στη βεβαίωση (πτυχίο) ημερομηνία
λήξης της ισχύος της. Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει
αμέσως μετά τη λήξη της παλαιάς.
2.

Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής μπορεί επίσης να

υποβληθεί και μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία
λήξης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η παλαιά βεβαίωση εξακολουθεί
να ισχύει μέχρι το πέρας της Προθεσμίας αυτής. Εφόσον υποβληθεί
εμπρόθεσμη αίτηση, η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ή του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής και κατάταξης τους μετά τη
συμπλήρωση διετίας από την ημερομηνία εγγραφής ή αναθεώρησης (τακτικής
ή έκτακτης) της εγγραφής. Αίτηση που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διετίας
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν επιφέρει συνέπειες.
4. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν κατά τα
λοιπά ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος.
«5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις
τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
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Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εμπροθέσμως υποβάλει και
εκκρεμεί

αίτηση

τακτικής

αναθεώρησης

ή

πρόκειται

να

υποβάλουν

εμπρόθεσμη αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 20 του άρθρου 118
του ν. 4472/2017 (Α` 74), παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής
(πτυχίο) τους, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Η
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας
για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις
ισχύουσες διατάξεις».
27. Επειδή το άρθρο 98 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει ορίζει τα εξής :
«Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας
1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να
ανακοινώνουν εγγράφως στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., μέσα σε
Προθεσμία ενός μηνός από την επέλευση τους, τις μεταβολές στα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξη τους εφόσον αυτές αφορούν
απώλεια των ελαχίστων νομίμων προϋποθέσεων κατάταξης (στελέχωση,
κεφάλαιο, πάγια στοιχεία κλπ.) και να αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις
μέσα σε Προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης.
2. Αν με υπαιτιότητα της επιχείρησης οι μεταβολές δεν γνωστοποιηθούν και
δεν αναπληρωθούν οι ελλείψεις εμπρόθεσμα, επέρχονται οι ακόλουθες
συνέπειες, όταν με οποιονδήποτε τρόπο οι μεταβολές περιέλθουν σε γνώση
της υπηρεσίας: α) η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να αναπληρώσει τις
ελλείψεις και κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης της
στο Μ.Ε.ΕΠ., β) για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων η
αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει στο χρόνο επέλευσης της
κρίσιμης μεταβολής.
Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας
κινείται επίσης στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται, μέσα σε Προθεσμία έξι
(6) μηνών από τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης, αίτηση για έκδοση
Ενημερότητας

Πτυχίου

συνοδευόμενη

με

επιχείρηση που υπέχει σχετική υποχρέωση.
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3. Εφόσον οι μεταβολές της παραγράφου 1 δηλωθούν και αναπληρωθούν
εμπρόθεσμα οι ελλείψεις (εκτός των στοιχείων της Έκθεσης Δραστηριότητας),
η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εγκρίνει τις μεταβολές μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.
4. Εφόσον συντρέχουν λόγοι έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης
εργοληπτικής επιχείρησης, η υπηρεσία την καλεί να λάβει γνώση των
στοιχείων και να υποβάλει τις αντιρρήσεις της μέσα σε Προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά τη λήψη των
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας, η Υπηρεσία
επαναξιολογεί την επιχείρηση και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση
στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. για την αναθεώρηση της εγγραφής και την τάξη ανά
κατηγορία έργων στην οποία πρέπει να καταταγεί η επιχείρηση. Η επιτροπή
Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την αναθεώρηση της εγγραφής και την κατάταξη της
επιχείρησης μετά από έγγραφη κλήση που κοινοποιείται σε αυτήν, δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, ως προς την
απόφαση, την έκδοση της νέας βεβαίωσης, τη γνωστοποίηση της στην
επιχείρηση και τις συνέπειες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
96 του παρόντος Κώδικα.
5. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκδοση νέας βεβαίωσης
καταχωρείται με μέριμνα της υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσημη
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (www.
ggde.gr).
6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας πτυχία εξακολουθούν να
ισχύουν για όλες τις συνέπειες τους, μέχρις ότου απαιτηθεί η για οποιονδήποτε
λόγο αντικατάσταση τους. Μέχρι να εκδοθεί νέο πτυχίο κατ` εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας η αντικατάσταση ή αποχώρηση στελέχους
συνεπάγεται την έκδοση νέας βεβαίωσης εγγραφής».
28. Επειδή το άρθρο 99 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει ότι
«Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.
1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρμόζεται για την εγγραφή, κατάταξη και την
αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε μία από τις τάξεις τρίτη έως
και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αναλύεται ως εξής:
{ (Α Χ 70%) + (Β Χ 30%) } Χ Γ = Συνολική Βαθμολογία
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όπου:
Τμήμα Α = { (α1 Χ 60%) + (α2 Χ 20%) + (α3 Χ 20%) }
όπου α1, α2, α3 τα παρακάτω κλάσματα:
α1 =

Κύκλος Εργασιών Χρήσεων των τριών τελευταίων ετών
-----------------------------------------------------Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη στην περίπτωση δ. της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου

α2 =

Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β. της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου
-----------------------------------------------------Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση
δ.της παρ.2 του παρόντος άρθρου

Πάγια, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ.
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
α3=

--------------------------------------------------Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση
δ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου

Τμήμα Β = {(β1 Χ 40%) + (β2 Χ 30%) + (β3 Χ 30%)} όπου β1, β2, β3 τα
παρακάτω κλάσματα:
Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β.
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
β1-------------------------------------Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ¦ - Συμμετοχές και άλλες απαιτήσεις
β2=----------------------------------------------Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απαιτήσεις
β3 --------------------------------Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Τμήμα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ.
που κατατάσσονται αυτοτελώς και για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από
συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..
2. Ανάλυση Τμήματος Α
«α) Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της
εγγεγραμμένης

στο

Μ.Ε.Ε.Π.

εργοληπτικής

επιχείρησης,

ο

οποίος

πραγματοποιήθηκε από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από το χρόνο υποβολής
της αίτησης. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τον κύκλο
εργασιών της, του αμέσως προηγούμενου έτους από την προαναφερθείσα
περίοδο, εφόσον δεν κάνει χρήση του τελευταίου έτους της και η εμπειρία
αυτού του έτους δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη αίτηση της. Ο
ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:». i. Για δημόσια έργα που
εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει
από πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, αν έχουν
εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Για τον έλεγχο της
ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων η επιχείρηση υποχρεούται να
υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων
ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς
και κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα
πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως
επίσης και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
ii. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαμβάνεται
υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του
κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων
για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις
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δηλώσεις

φορολογίας

εισοδήματος

της

επιχείρησης,

αν

δεν

έχουν

φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να
προσκομίζεται και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την
επιχείρηση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που εκτελέστηκε το
έργο, επικυρωμένη για τη γνησιότητα της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση
που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί
βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο,
από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο
ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την
ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή
μέρους αυτού.
iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο
αυτός που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της
επιχείρησης και αποδεικνύεται από τα τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν από
αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά συμβόλαια πώλησης των
ακινήτων. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων που
αφορούν ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα
αντίγραφα

των

συμβολαίων

πώλησης,

επικυρωμένα

αντίγραφα

των

πιστοποιητικών των κυρίων των έργων, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων
που έχει εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων και
κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.ΕΠ..
iv. Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαμβάνεται υπόψη ο
κύκλος εργασιών που προκύπτει από συμβάσεις έργου μεταξύ εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων
που έχει εκδώσει καθεμία από τις επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη,
ανεξάρτητα αν αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριμένη, από τον κύριο του έργου Υπεργολαβία.
Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζεται η σύμβαση του αναδόχου με τον
υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά
τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης και τα εκδοθέντα τιμολόγια εσόδων. Ο
35

Αριθμός απόφασης: 500/2018

ανωτέρω κύκλος εργασιών του υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο
εργασιών του αναδόχου.
ν. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης από τη συμμετοχή της
σε κοινοπραξία (ανάδοχος κοινοπραξία), στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή
δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή που συστήθηκε μεταξύ του αναδόχου και
άλλων

εργοληπτικών

επιχειρήσεων

εγγεγραμμένων

στο

Μ.Ε.ΕΠ.

(Κατασκευαστική κοινοπραξία του άρθρου 66 του παρόντος), λαμβάνεται
υπόψη μόνο εφόσον έχουν καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασης τους, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα
τιμολόγια για τις εργασίες των ανωτέρω έργων και έχουν συμπεριληφθεί στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της κοινοπραξίας. Ο κύκλος εργασιών της
επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη συμμετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία
προκύπτει από τον επιμερισμό σε αυτήν του κύκλου εργασιών που της
αντιστοιχεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της, όπως προκύπτει από το
κοινοπρακτικό συμφωνητικό.
vi. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, από
θυγατρικές τους επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη
μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του
έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη κατάσταση τιμολογίων εσόδων,
βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω
τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
της θυγατρικής επιχείρησης στο εξωτερικό, επικυρωμένες για τη γνησιότητα
τους από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του
φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας
αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο
ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το
συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο
στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού.» Για τον έλεγχο
της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου
υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της
κοινοπραξίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλο συμφωνητικό. Οι
επιχειρήσεις
προσκομίσουν

που

συμμετέχουν

επικυρωμένα

στην

αντίγραφα
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εισοδήματος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσμάτων προς τα μέλη της,
κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχουν εκδώσει και αφορούν στα
πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε
άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ..
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για τον
προσδιορισμό του κύκλου εργασιών τους από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. που συμμετέχει στη
συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από
την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των
υποβαλλόμενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση στον αριθμητή α1 του
τμήματος Α του τύπου κατάταξης λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών
από δημόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη
Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης που έχουν Μ.Ε.ΕΠ. και αφορά ατομικές επιχειρήσεις ή
προσωπικές εταιρείες για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις χρήσεις της τελευταίας τριετίας, αν προκύπτει
από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα στοιχεία των ανωτέρω υποπεριπτώσεων i,
ii, iii, iv, ν, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος των ανωτέρω στελεχών.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ο κύκλος εργασιών των
στελεχών αυτών για κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν επιτρέπεται αντικατάσταση τους από τη βασική και
συμπληρωματική στελέχωση της επιχείρησης για δύο (2) τουλάχιστον έτη από
την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής της. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αντικατάστασης τους εντός της διετίας, η υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να καλέσει την επιχείρηση σε έκτακτη αναθεώρηση.
Για

τον

έλεγχο

της

ακρίβειας

των

στοιχείων

αυτών,

υποβάλλονται

επικυρωμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κάθε στελέχους της εταιρείας, όπως
αναφέρονται ανωτέρω και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από την υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
β) Ως αριθμητής του κλάσματος α2 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
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επιχείρησης, ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", μετά την αφαίρεση των Ειδικών
Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που
δεν έχει φορολογηθεί, 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. Για το
διαχωρισμό

των

Ειδικών

Αφορολόγητων

Αποθεματικών

Τεχνικών

Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και
δεν αφαιρείται από το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση
ορκωτού ελεγκτή.
γ) Ως αριθμητής του κλάσματος α3 λαμβάνεται το μέγεθος των παγίων
στοιχείων, που ανήκουν στην κυριότητα της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ.
εργοληπτικής

επιχείρησης

ή

στην

κατοχή

της

δυνάμει

συμβάσεων

χρηματοδοτικής μίσθωσης, στα οποία περιλαμβάνεται η αξία γηπέδων,
οικοπέδων, κτηρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων,
εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων.
i. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ` επιλογή της
επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης η οποία βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο, είτε η αξία των ακινήτων
(αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην
οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή στην προσωρινή οικονομική
κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση προσκομίζει
ειδική κατάσταση με βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία περιλαμβάνονται
αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών.
ii. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης,
λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό
(30%) μετά και την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου
και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός
των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης
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αυτού.
Εναλλακτικά και κατ` επιλογή της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση,
λαμβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού
εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων,
μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του
ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να
υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού,
ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
Η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, προκύπτει από την
οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους της επιχείρησης ή από
προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, περιλαμβανομένης της προσαύξησης
αυτής κατά τριάντα τοις εκατό (30%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση
ορκωτού ελεγκτή.
Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών
μέσων της επιχείρησης με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση
ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
iii. Στον αριθμητή του κλάσματος α3 συνυπολογίζεται και η αξία του κύριου και
βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός
από τα επιβατικά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες στις οποίες
συμμετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που κρίνεται, κατά τα ποσοστά
συμμετοχής της σε αυτές, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα
συμφωνητικά σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα μέλη τους
προς αυτές.
Ως αξία των παγίων αυτών λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους
προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μετά την πραγματοποίηση των
αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά
προσδιοριζόμενη αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού
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και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί
να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται από τα
τηρούμενα μητρώα παγίων της κοινοπραξίας. Εναλλακτικά και κατ` επιλογή
της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του
κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών
μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού
εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του κύριου και βοηθητικού
μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα
επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει
υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε
περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών
μέσων της επιχείρησης με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση
ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
iv. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης, λαμβάνεται εκείνη που προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις
μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία μετέχει και της
εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και προστίθεται στον αριθμητή α3.
Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπολογισμό του αριθμητή
του κλάσματος α3 του τύπου κατάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των
ελάχιστων ορίων παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τα πάγια στοιχεία
όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης που υποχρεωτικά αγοράζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας
σύμβασης εφόσον αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.
2. δ) Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως παρονομαστές στα κλάσματα αϊ, α2,
α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και
αναθεώρηση ορίζονται ως εξής:
ι. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι
πέντε χιλιάδες (2.025.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες (750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ,
ιι. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (4.125.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα
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εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,
iii. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε
εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ,
iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε εννέα
εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ και τα πάγια σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες
χιλιάδες (1.800.000) ευρώ,
ν. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε
εκατομμύρια (135.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατομμύρια
(90.000.000) ευρώ και τα πάγια σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000)
ευρώ.»
3. Ανάλυση Τμήματος Β
α) Ως αριθμητής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο
σκέλος του Παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
επιχείρησης, ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", μετά την αφαίρεση των Ειδικών
Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που
δεν έχει φορολογηθεί, 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. Για το
διαχωρισμό

των

Ειδικών

Αφορολόγητων

Αποθεματικών

Τεχνικών

Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και
δεν αφαιρείται από το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση
ορκωτού ελεγκτή.
Ως παρονομαστής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Ενεργητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
επιχείρησης, ως "Σύνολο Ενεργητικού" και προκύπτει από την οικονομική
κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση
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που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή
της αίτησης.
β) Ως αριθμητής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το άθροισμα των μεγεθών που
αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ.
εργοληπτικής επιχείρησης, ως "Σύνολο Παγίου Ενεργητικού", μετά την
αφαίρεση των "Συμμετοχών και άλλων Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων", όπως
αυτές επίσης αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. Τα
πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του
προηγούμενου έτους ή από προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από
ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ως παρονομαστής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το Σύνολο του Παγίου
Ενεργητικού,

όπως αυτό

ορίζεται στο

σκέλος

του Ενεργητικού

της

επιχείρησης, ως "Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού", στην οικονομική κατάσταση
του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που
βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της
αίτησης.
γ) Ως αριθμητής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Ενεργητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
επιχείρησης, ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού", μετά την αφαίρεση
των "Απαιτήσεων", όπως αυτές εγγράφονται στο σκέλος του Ενεργητικού,
εξαιρουμένων των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση
του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από
ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης της
επιχείρησης. Για το διαχωρισμό των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια
και ιδιωτικά έργα απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία
επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί.
Ως παρονομαστής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού" και προκύπτει 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.
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Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισμού της αξίας
των παγίων που καλύπτονται από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης των
ακινήτων, των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά και κάθε
σχετικό θέμα.
4.

Ανάλυση Τμήματος Γ

Ο Συντελεστής Κατάταξης καθορίζεται ως εξής:
i. για εταιρεία έβδομης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:
ii. για εταιρεία έκτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:

300
180

iii. για εταιρεία πέμπτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:

140

iv. για εταιρεία τέταρτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:

90

ν. για εταιρεία τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.:

70.

5.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου κατάταξης

αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εργοληπτικής επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ..
Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κατάταξη των εταιρειών στην
αντίστοιχη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. είναι η εξής:
i. για την έβδομη τάξη
ii. για την έκτη τάξη

500
250

βαθμοί
βαθμοί

iii. για την πέμπτη τάξη

170

βαθμοί

iv. για την τέταρτη τάξη

120

βαθμοί

ν. για την τρίτη τάξη

75

βαθμοί.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα όρια του
Συντελεστή Κατάταξης Γ, τα μεγέθη του τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης που
χρησιμοποιούνται σαν παρονομαστές των κλασμάτων α1, α2, α3 και η
συνολική βαθμολογία ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ.
«7.

Σε

περιπτώσεις

συγχώνευσης

εργοληπτικών

επιχειρήσεων

εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του συνόλου του κατασκευαστικού τους
κλάδου, ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα
με το συνολικό αριθμό ως εξής:
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α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών Κατάταξης Γ της
καθεμίας. β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το πενήντα τοις
εκατό (50%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ της επιχείρησης αυτής και
δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό
(40%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ αυτής.
Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις πέραν της τετάρτης δεν προστίθεται
περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ`.
Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ`
καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.»
8.

Σε

περιπτώσεις

συγχωνεύσεων

εργοληπτικών

επιχειρήσεων

εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. η ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε
από τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονομικές καταστάσεις του
προηγούμενου

έτους

ή

προσωρινές

οικονομικές

καταστάσεις

που

βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύονται πριν από την υποβολή
της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται. Υποβάλλονται επίσης και τα
αντίστοιχα παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του κύκλου
εργασιών των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών. Από τα στοιχεία των
ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το άθροισμα των Τμημάτων Α και Β του
Τύπου Κατάταξης, περιλαμβανομένων των σταθμίσεων τους (Α Χ 70% + Β Χ
30%) και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμιάς».
29. Επειδή 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
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.
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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
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
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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:
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.
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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.
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:
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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
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
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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 Ιδια 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.
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:
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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
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
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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
30. Επειδή το άρθρο 101 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει προβλέπει ρητώς
: «Αυτοδίκαιη διαγραφή
1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στις
εξής περιπτώσεις
α) θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής
αντίληψης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται
για ατομική επιχείρηση.
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β) Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νομικού προσώπου
που ασκεί την επιχείρηση.
γ) Υποβολής στην Υπηρεσία αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της
συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής.
δ) Μη υποβολής, μέσα στις Προθεσμίες του άρθρου 97 του παρόντος, αίτησης
τακτικής αναθεώρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση
τριετίας ή εξαετίας σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 92 του
παρόντος ή των στοιχείων που απαιτούνται, κατά την παράγραφο 4 του
άρθρου 98 του παρόντος, για την έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της
επιχείρησης.
2. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας, μέσα σε ένα (1) μήνα από: α) το χρόνο περιέλευσης στην
υπηρεσία των στοιχείων των περιπτώσεων α` - γ` της παραγράφου 1, β) την
άπρακτη πάροδο της Προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του
παρόντος για την υποβολή αίτησης τακτικής αναθεώρησης, γ) την άπρακτη
πάροδο της 20ήμερης Προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 98 του
παρόντος και εφόσον δεν προσκομισθούν στοιχεία για την αναθεώρηση
εγγραφής της επιχείρησης.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και
στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου».
31. Επειδή οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ορίζουν τα εξής :
«21. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά

ενώσεις

ή

νομικά

πρόσωπα,

ή

αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3η τάξη και άνω σε έργα

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 2η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Η/Μ,
στην Α2 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
και στην 1η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 42 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
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5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
I της ως

Προσαρτήματος

άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν 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).
Υπογραμμίζεται ότι σε υποσημειώσεις του σχετικού άρθρου αναφέρεται
ρητώς ότι : (41) Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι
αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/
πτυχία του ΜΕΕΠ. (42) Κατ΄ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 2669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76
ν. 4412/2016) (43) Πρβλ. περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να
ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
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
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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.
Υπογραμμίζεται ότι σχετική υποσημείωση του ως άνω άρθρου αναφέρει ότι
(53) Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1,3 και 4,
όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α’ έως δ’ του ν.
4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβλ.
Και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε ,ε το άρθρο
119 παρ. 5 περ. η΄ του ν. 4472/2017).
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται:
(α) Για οικονομικούς φορείς της ημεδαπής να διαθέτουν ικανοποιητική
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία θα αποδεικνύεται από
αναγνωρισμένη τράπεζα.
(β) Για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής, με Βεβαίωση Εγγραφής σε
επίσημους καταλόγους ή από πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4412/2016 και με δήλωση περί του ύψους
του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο
της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016),
που αθροιστικά θα πρέπει να καλύπτει το 100% της εκτιμώμενης αξίας (πλην
Φ.Π.Α.) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
(γ) Για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους

καταλόγους

ή

διαθέτουν

πιστοποιητικό

από

οργανισμούς

πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, από τραπεζικές βεβαιώσεις που θα πρέπει να
καλύπτουν τουλάχιστον το 100% της εκτιμώμενης αξίας (πλην Φ.Π.Α.) της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης και από δήλωση περί του ύψους του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016),
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που αθροιστικά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 100% της εκτιμώμενης
αξίας (πλην Φ.Π.Α.) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσο αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, ημεδαποί και
αλλοδαποί, απαιτείται να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας απόλυτα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και να έχουν ολοκληρώσει και
παραδώσει έργα, κατά την τελευταία πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016 και
2017), αναλόγου αντικειμένου με το δημοπρατούμενο, είτε σε ιδιωτικό είτε σε
Δημόσιο φορέα. Το ελάχιστο συνολικό κόστος (αθροιστικά) των εκτελεσμένων
έργων θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σαράντα τοις εκατό (40%)
του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Οι συμβάσεις
των προσκομιζόμενων έργων θα πρέπει να αποδεικνύουν εμπειρία μόνο σε
έργα, τα οποία θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τις αντίστοιχες εργασίες της
μελέτης όπως : ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές,
πρασίνου, αυτοματισμού και τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν:
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή
ισοδύναμο για εργασίες αντίστοιχες της μελέτης, το οποίο να έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο φορέα.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο
για εργασίες αντίστοιχες της μελέτης, το οποίο να έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο φορέα.
Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 Συστήματος διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας ή ισοδύναμο για εργασίες αντίστοιχες της μελέτης, το οποίο να έχει
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.
…..[…]………
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22. ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας
οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της
παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί
ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά
τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
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).
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή,
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από
τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του
άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων
αποδεικνύεται:
(α) Για οικονομικούς φορείς της ημεδαπής, με τραπεζική βεβαίωση ορίων
πιστοδότησης, με την οποία θα πιστοποιούνται ότι το πιστοδοτικό όριο για
έκδοση εγγυητικών επιστολής όλων των κατηγοριών είναι ίσο ή και
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μεγαλύτερο του 10% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ και ότι το πιστοδοτικό όριο χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης είναι ίσο
ή και μεγαλύτερο του 20% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, από αναγνωρισμένη τράπεζα.
(β) Για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής,
(i) με Βεβαίωση Εγγραφής σε επίσημους καταλόγους ή από πιστοποιητικό
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν.
4412/2016 και
(ii) με δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις
τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016), που αθροιστικά θα πρέπει
να

καλύπτει

το

100%

της

εκτιμώμενης

αξίας

(πλην

Φ.Π.Α.)

της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
(γ) Για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους

καταλόγους

ή

διαθέτουν

πιστοποιητικό

από

οργανισμούς

πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, από τραπεζικές βεβαιώσεις που θα πρέπει να
καλύπτουν τουλάχιστον το 100% της εκτιμώμενης αξίας (πλην Φ.Π.Α.) της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης και από δήλωση περί του ύψους του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2014, 2015, 2016),
που αθροιστικά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 100% της εκτιμώμενης
αξίας (πλην Φ.Π.Α.) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή με την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των
υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά
έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.
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23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου
22.Δ
Η

τεχνική

και

επαγγελματική

ικανότητα

των

οικονομικών

φορέων

αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
Με κατάλογο με τα κυριότερα έργα, απόλυτα συναφή με το αντικείμενο του
διαγωνισμού, που έχουν ολοκληρωθεί ή και παραδοθεί κατά την τελευταία
πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016 και 2017), αναλόγου αντικειμένου με το
δημοπρατούμενο, είτε σε ιδιωτικό είτε σε Δημόσιο φορέα. Το ελάχιστο
συνολικό κόστος (αθροιστικά) των εκτελεσμένων έργων θα πρέπει να είναι ίσο
ή μεγαλύτερο από το σαράντα τοις εκατό (40%) του προϋπολογισμού της
μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Οι συμβάσεις των προσκομιζόμενων
έργων θα πρέπει να αποδεικνύουν εμπειρία σε έργα, τα οποία περιλαμβάνουν
οπωσδήποτε το σύνολο των εργασιών της μελέτης ήτοι εργασίες ανάπλασης
κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές, πρασίνου, αυτοματισμού και
τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και όχι μόνο τμήματα αυτής.
Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται εάν ο φορέας
είναι:
α) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών των έργων, τις
συμβάσεις των έργων καθώς και τους προϋπολογισμούς μελέτης των
εκτελεσθέντων έργων θεωρημένους από την αναθέτουσα Υπηρεσία από όπου
θα είναι εμφανές το είδος των εργασιών που περιλαμβάνουν τα έργα.
β) Ιδιωτικός φορέας, με τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ ή τη κατάσταση συμφωνητικών της
παραγράφου 16 του άρθρου 8 ν.1882/90.
Οποιεσδήποτε βεβαιώσεις - πιστοποιήσεις ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα ή
τεχνικά φυλλάδια αναφέρονται μέσα στα άρθρα του τιμολογίου μελέτης ή την
ΕΣΥ θα κατατεθούν από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της σύμβασης και όχι στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να
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προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους

καταλόγους

ή

διαθέτουν

πιστοποιητικό

από

οργανισμούς

πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016
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
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 3η τάξη και άνω σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 2η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Η/Μ ,
στην Α2 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
και στην 1η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ .
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
....[…].
23. 10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22. ΣΤ.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή σχετικού συμφωνητικού των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό».
32.Επειδή κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η
Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

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

όσο

και

τους

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) της διακήρυξης,
οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του
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διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993).
Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά
τη διάρκεια του διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης,
καθιστά µη νόµιµη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).
33. Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την
διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011,
4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 111/2006, 597/2007 κ. ά.) δεν
επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες
θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων
που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
34.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).
35. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2

«Πεδίο εφαρμογής -

Αρμοδιότητες της Αρχής» του ν. 4013/2011 (Α 204) “Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» περ. δ ορίζεται ότι « δ) Η Αρχή εκδίδει και
αναρτά

στην

ιστοσελίδα

της

κανονισμούς

για

ειδικότερα

τεχνικά

ή

λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
λαμβανομένης υπόψη της εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές με το ανωτέρω
περιεχόμενο και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών
εγκυκλίων». Εν προκειμένω, η Κατευθυντήρια Οδηγία 18 της ΕΑΔΔΗΣΥ
(απόφαση

183/12016)

αναφέρει

στα

δικαιολογητικά

επαγγελματικής καταλληλότητας τα εξής : «

απόδειξης

της

(α) Όσον αφορά την

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
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προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής

στο

Μ.Ε.ΕΠ.

Εφόσον

συντρέχει

περίπτωση,

λόγω

του

προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα
συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπ.
άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008 ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η
αντίστοιχη πρόβλεψη». Η δε, υπ΄ αριθμ. 127/2017 απόφαση της ΕΑΔΔΗΣΥ με
θέμα «Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
αναθεώρησης των πρότυπων τευχών αναφέρει ως προς το κριτήριο
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ότι «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.) 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». Αντιστοίχως, ως προς τα δικαιολογητικά απόδειξης της
ως άνω προϋπόθεσης προβλέπει ότι «(α) 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/στις κατηγορία/ες ………………………………………………………».
36. Επειδή, περαιτέρω, με την με αριθμό 632/30.1.2018 του Προέδρου
της, η ΕΑΔΔΗΣΥ απευθυνόμενη στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «..Από τον συνδυασμό των
ανωτέρω,

προκύπτει

ότι

εναπόκειται

στη

διακριτική

ευχέρεια

των

αναθετουσών αρχών να επιβάλλουν τις απαιτήσεις εκείνες, οι οποίες, κατά
την κρίση τους, διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την εκτέλεση της
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σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, ανάλογα με το αντικείμενο της
υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (άρθρο 75
παρ. 1, 3 και 4 του ν. 4412/2016), αποδεικνύεται δε, όπως προαναφέρθηκε,
με τα αποδεικτικά μέσα του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. …[…]..Κατά συνέχεια, εφόσον τα κριτήρια επιλογής που
εισάγονται στη διακήρυξη από την αναθέτουσα αρχή, πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 80 και στο Παράρτημα XII, είναι καταρχάς
σύννομα και δεν αποτελούν «πρόσθετους ειδικούς όρους/ απαιτήσεις» του
άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016, για τους οποίους απαιτείται απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος
Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ2.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, στις σχετικές σημειώσεις τέλους του
προτύπου τεύχους που εξέδωσε η Αρχή, αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες
αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις / πτυχία του ΜΕΕΠ,
καθώς και ότι οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,
καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας καθορίζονται καταρχάς
περιγραφικά στα άρθρα 22.Η και 22., χωρίς παραπομπή σε τάξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες /κατηγορίες του ΜΕΚ. Περαιτέρω, στις ίδιες σημειώσεις
τέλους επισημαίνεται ότι για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την
κατάργηση των άρθρων 80-110 του ν.3669/2008 και την έκδοση του πδ/τος
της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 και της παρ. 10 του άρθρου
83 του ν. 4412/2017, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίσει τις σχετικές
απαιτήσεις

με

παραπομπή

σε

τάξεις

/

πτυχία

του

ΜΕΕΠ

ή

βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των ελάχιστων
απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (π.χ.
ως προς τις απαιτήσεις στελέχωσης, εμπειρίας, κλπ), ωστόσο, πρέπει να
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις ως προς τις αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. ..[…].
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση, το εάν οι τιθέμενοι στις
διακηρύξεις, από τις αναθέτουσες αρχές, όροι σχετικά με την οικονομική και
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χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα των οικονομικών φορέων, είναι περιοριστικοί του ανταγωνισμού,
«φωτογραφικοί», εάν συνδέονται και είναι ανάλογοι με το αντικείμενο της
εκάστοτε σύμβασης, εάν συνάδουν με τις γενικές αρχές του ενωσιακού
δικαίου περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, κρίνεται κατά περίπτωση (« ad
hoc»), και δεν μπορούν – εξ αυτού του λόγου και μόνο- να θεωρούνται ως
«πρόσθετοι όροι», ήτοι πρόσθετες απαιτήσεις, που να απαιτούν την τήρηση
της διαδικασίας του άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
τεθούν από τις αναθέτουσες αρχές στη διακήρυξη».
37. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 του Ν.4412/2016
και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται 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».
38. Επειδή επομένως «κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σε
περίπτωση σιωπής του νόμου, νομιμοποιείται για την άσκηση ενδικοφανούς
προσφυγής οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη των εννόμων συμφερόντων του,
εκτός αν ορίζει ειδικότερα η εφαρμοστέα διάταξη, περιορίζοντας τον κύκλο των
δικαιουμένων να την ασκήσουν» (βλ.ΣτΕ (Ολομ) 1374/1953 και 677/2005, Σ.
Κ./ Κυβέλος, Η ενδικοφανής προσφυγής, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016) μόνο
στους έχοντες έννομο συμφέρον να τους ανατεθεί η σύμβαση και
αποκλείοντας τρίτους (ΔΕΚ, απόφαση C-230/02, της 12/2/04, Grossmann Air
κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας, ΕΑ ΣτΕ 368/2009, 4651/2006). Το, δε,
έννομο συμφέρον μπορεί να είναι τόσο υλικό, με την έννοια ότι από την
εκτέλεση της πράξης προκαλείται σε αυτόν κάποια αποτιμητή χρηματική
βλάβη, όσο και ηθικό, όταν συνεπάγεται καταστάσεις που έχουν ηθική αξίας
(βλ.Ε.

Σπηλιωτόπουλος,

Εγχειρίδιο

Βιβλιοθήκη, 2015 , ΣτΕ 3167/1998).
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39. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, κατά την έννοια των
διατάξεων του N. 3886/2010, η οποία δεν έχει μεταβληθεί εν προκειμένω με
το παρόν νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4412/2016), το θεσπιζόμενο με το νόμο
αυτό σύστημα παροχής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σκοπεί στην προστασία όσων
ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν οι παραπάνω συμβάσεις, έναντι της βλάβης
την οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους του αναθέτοντος φορέως παράβαση των κανόνων οι οποίοι
καθορίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, την διαδικασία
επιλογής του αναδόχου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και
τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αναδειχθεί ο τελευταίος. Κατά συνέπεια, εάν
ο

ενδιαφερόμενος

για

την

ανάθεση

δημόσιας

σύμβασης

ασκήσει

προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης ή τροποποιητικών της
πράξεων, θα πρέπει, προκειμένου να θεωρηθεί ότι ασκεί την αίτηση αυτή με
έννομο συμφέρον, να επικαλεσθεί βλάβη από όρο της διακήρυξης, ο οποίος
παραβιάζει κατά την άποψή του τους κανόνες που αφορούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό, την διαδικασία επιλογής του αναδόχου ή τα
εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να αποκλείει ή να
καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή του στον διαγωνισμό (ΕΑ 16,
9/2015, 415/2014, 314/2013. 616, 472, 434/2012, 182/2011 κ.ά). Σε
περίπτωση, δε, που ο αιτών τελικώς μετάσχει στο διαγωνισμό με επιφύλαξη
και προσβάλλει με την Προδικαστική του Προσφυγή συγκεκριμένο όρο της
διακηρύξεως, προβάλλοντας ότι ο όρος αυτός είναι παράνομος, διότι τον
αποκλείει ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
έχει έννομο συμφέρον για προσβολή του εν λόγω όρου, μόνον εφόσον
προβάλλει ειδικούς ισχυρισμούς ότι, παρά το γεγονός ότι υπέβαλε προσφορά
στο διαγωνισμό, ενδέχεται να υποστεί ζημία από τον όρο αυτό της
διακηρύξεως (ΣτΕ (Ασφ) 124/2015, ΕΑ 16/2015, 415/2014, 718, 616/2012
κά).
Με βάση τα ως άνω, σε περίπτωση που κάποιος προτίθεται να
στραφεί της κατά όρων διακήρυξης, θεωρώντας ότι την καθιστούν πλημμελή,
θα πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τη συγκεκριμένη ζημία που
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υφίσταται από τον όρο τον οποίο θεωρεί μη νόμιμο και όχι σύμφωνο με τη
νομοθεσία που διέπει τους διαγωνισμούς των δημοσίων συμβάσεων.
40. Επειδή το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, και ατομικό
/προσωπικό, με την έννοια ότι πρέπει να αφορά τον ενδιαφερόμενο
προσωπικά και όχι ένα γενικό κύκλο προσώπων. Όσον αφορά τις
κανονιστικές πράξεις «η προϋπόθεση για τη συνδρομή του προσωπικού
εννόμου συμφέροντος συντρέχει όταν η προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση,
θίγει συγκεκριμένες ελευθερίες ή δικαιώματα του αιτούντος, τα οποία
κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και των οποίων την
πραγμάτωση επιδιώκει να αποκαταστήσει ο αιτών με την έκδοση της
ακυρωτικής απόφασης» (Κωνσταντίνος Β. Χιώλος, «Το έννομο συμφέρον
στην ακυρωτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», ΔιοικΔ,
2010, τ. 4, σελ 847).
Περαιτέρω, κατά τη θεωρία και νομολογία το έννομο συμφέρον θα
πρέπει να είναι και άμεσο από την άποψη ότι το προβαλλόμενο προσωπικό
συμφέρον

πρέπει

να

συνδέεται

αιτιωδώς

με

το

πρόσωπο

του

προσφεύγοντος, χωρίς να παρεμβάλλεται συμφέρον τρίτου, και ενεστώς,
δηλαδή να είναι υπαρκτό και όχι μελλοντικό (Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό
Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014). Πρέπει, επομένως, να υπάρχει
συρροή των κάτωθι : α) η προσβαλλόμενη πράξη έχει προκαλέσει βλάβη,
υλική ή ηθική, και β) να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
προσβαλλόμενη πράξης και της προσβαλλόμενης βλάβης (ΣτΕ 7μ.
1898/2016), ήτοι μια ειδική έννομη σχέση του προσφεύγοντα με την
προσβαλλόμενη πράξη (Σπ. Βλαχόπουλος, Όψεις της δικαστικής προστασίας
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – το παράδειγμα του ν. 2522/1997
για τα δημόσια έργα, 1998, σελ 199, Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,
Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ,

2017, σελ. 745 επ. ) άλλως να την υφίσταται υπό

συγκεκριμένη ιδιότητα ως υποψηφίου στην οικεία διακήρυξη (ΣτΕ 880/2016
7μ. σκ. 13, 1844/2013 7μ. σκ. 15, 2973/1989), άλλως, ως ενδιαφερομένου μεν
να συμμετάσχει σ’ αυτήν, αλλά αποκλειομένου δυνάμει ρήτρας της
προκηρύξεως (ΣτΕ 4606/2012, 1982-1985, 1987/2011) και δεν αρκεί το γενικό
δημόσιο ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την σύννομη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων ( ΣτΕ 4391/2011 7μ., 2446/1992 7μ.). Περαιτέρω, δέον
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είναι το έννομο συμφέρον να είναι και ενεστώς, ήτοι η βλάβη που προκαλείται
στον ενδιαφερόμενο να έχει ήδη επέλθει ή να είναι βέβαιο ότι θα επέλθει κατά
το χρόνο άσκησης της προσφυγής (ΣτΕ 1442/97 ΔΔικ 1997/1136) και να
υφίσταται σωρευτικά τόσο κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης, όσο και
κατά την άσκηση της προσφυγής και την εξέταση αυτής (παρ. ενδεικτικά ΣτΕ
956/95 ΔΔικ 1995/577, ΣτΕ Ολομ. 280/96 ΔΔικ 1996/844, ΔτΕ 416/2002λ
2239/2003, Κωνσταντίνος Β. Χιώλος, «Το έννομο συμφέρον στην ακυρωτική
δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», ΔιοικΔ, 2010, τ.4, σελ 846-7).
Δεν νομιμοποιείται επομένως όποιος θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του σε
μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα, τα οποία δεν αποτελούν αναγκαία συνέπεια
της ακύρωσης της πράξης (ΣτΕ 1425/93 ).
41. Επειδή η βλάβη, ως βασικό στοιχείο της θεμελίωσης του εννόμου
συμφέροντος, πρέπει να προσδιορίζεται ειδικώς (ΣτΕ 1995/2016). Οφείλει,
δηλαδή, ο Προσφεύγων να επικαλείται τις δυσμενείς μεταβολές που
επέρχονται σε βάρος του από την πράξη προς θεμελίωση του έννομου
συμφέροντος για άσκηση προσφυγής (βλ. ΣτΕ 3905/2004).
42. Επειδή σε κάθε περίπτωση, το έννομο συμφέρον ελέγχεται
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια κατά περίπτωση σύνθεση εξέτασης της
προσφυγής ως και από τον δικαστή (βλ. ΣτΕ 2080/2016, 5/2006, 3078/2005,
1461/2003, κα). Εξετάζεται, δε, η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος με βάση
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του Προσφεύγοντος και τα στοιχεία του
φακέλου που προσκομίστηκαν (ΣτΕ 928/2004) υπό την έννοια ότι δεν δύναται
το αρμόδιο όργανο να συμπληρώσει τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος
του προσφεύγοντος καθόσον το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη εννόμου
συμφέροντος φέρει ο τελευταίος (ΣτΕ 4524/2009, 3900/2006) και μόνο
προαποδεικτικώς (ΣτΕ 1898/2016, 7μελές), ήτοι στην περίπτωση της
προσφυγής με την κατάθεσή της εφόσον δεν προβλέπεται από τον Ν.
4412/2016 και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ 39/2017) η συμπλήρωση της
προσφυγής με υποβολή υπομνήματος.
43. Επειδή η προαπόδειξη του εννόμου συμφέροντος δεν καθιστά
δυσχερή την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου στο δικαστήριο ή εν γένει στην
προσήκουσα παροχή έννομης προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντ. ) ούτε
δημιουργεί (Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον
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του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017) αντίθεση προς το
άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (ΣτΕ 2980/2013). Μόνη, δε, εξαίρεση στην άνω
αναφερθείσα υποχρέωση προαπόδειξης είναι να προκύπτει σαφώς και άνευ
ουδεμίας αμφιβολίας από τις ad hoc ειδικές συνθήκες ότι θίγονται τα
επαγγελματικά

και οικονομικά συμφέροντα

του

Προσφεύγοντος (ΣτΕ

2521/2004).
44.

Επειδή

σε

κάθε

περίπτωση

οι

προβαλλόμενοι

από

τον

Προσφεύγοντα λόγοι ακύρωσης περί υπάρξεως πλημμελειών κατά τη
διοικητική διαδικασία ή περί παράβασης νόμου, όσο σοβαρές και εάν είναι οι
πλημμέλειες αυτές και όσο κατάφωρη η παράβαση νόμου, δεν μπορούν να
θεμελιώσουν έννομο συμφέρον για τον προσφεύγοντα, αφού άλλωστε η
εξέτασή τους ανάγεται στο βάσιμο της αιτήσεως και όχι στο παραδεκτό αυτής
(Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 48-49).
45. Επειδή το έννομο συμφέρον αφορά κάθε νομική ή πραγματική
κατάσταση που αναγνωρίζεται από το δίκαιο και από την οποία ο αιτών βάσει
ενός

ιδιαίτερου

δεσμού

αντλεί

ωφέλεια,

η

οποία

θίγεται

από

την

προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη (Γλυκερία Π. Σιούτη, Το έννομο
συμφέρον στην αίτηση ακύρωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ.
23). Ειδικότερα, όσον αφορά την προσφυγή κατά όρων διακήρυξης, ο
προσφεύγων πρέπει να επικαλεσθεί άμεση βλάβη από τον όρο της
διακήρυξης, ο οποίος παραβιάζει κατ’ αυτόν τους κανόνες που αφορούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη διαδικασία επιλογής του
αναδόχου ή τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να
αποκλείει ή να καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του στον
διαγωνισμό (βλ. ενδεικτικά ΕΑ ΣτΕ 148/2016 Ολομ., ΕΑ ασφ. Μ. 415/2014,
Δημήτριος Γ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Β΄ έκδοση, Εκδόσεις
Σἀκκουλα, 2017, σελ. 756).
46. Επειδή κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου (βλ. σχετικά άρθρο
6 ΕΣΔΑ) ως ερμηνεύεται από το ΕΔΔΑ η έννοια του «θιγόμενου» ταυτίζεται με
το άτομο που βλάπτεται άμεσα από την αμφισβητούμενη πράξη ή παράλειψη
(βλ. Johnston κα 18.12.1986, Prager και Oberschlick, 26.4.1995).
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47. Επειδή, ως έχει παγίως κριθεί ο περιορισμός των προσώπων που
δύνανται να προσφύγουν κατά μιας κανονιστικής πράξης, υπό την έννοια της
θεμελίωσης του εννόμου συμφέροντος είναι θεμιτός και επιβεβλημένος, μη
προσκρούων στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθόσον συνάδει στην εξασφάλιση
αποτελεσματικής έννομης προστασίας κατά το

προδικαστικό

στάδιο,

αποτρέποντας την έναρξη προπετών διαδικασιών, με παρελκυστικά κίνητρα
που παρεμποδίζουν την υγιή ανταγωνισμό και την ανάπτυξη.
Άλλωστε, η ενδεχόμενη βλάβη υπό την έννοια του «πιθανά» ή «εν
δυνάμει» θιγόμενου απαντάται και στη νομολογία του ΕΔΔΑ, εφόσον
ασφαλώς στοιχειοθετείται επαρκώς η ύπαρξη προσωπικού και υπαρκτού
κινδύνου να υποστεί την βλάβη, την οποία επικαλείται με σαφήνεια (βλ.
ΕΔΔΑ, Burden κατά Ηνωμένου Βασιλείου, τμήμα ευρείας σύνθεσης,
29.4.2008).
48. Επειδή σε κάθε περίπτωση το άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 89/665
επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε οι παράνομες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών να υπόκεινται στην
άσκηση αποτελεσματικών και όσο το δυνατόν ταχύτερων προσφυγών (βλ.
ενδεικτικἀ C-470/99, Universale-Bau, Συλλογή 2002, σ. Ι-11617, σκέψη 74 και
της 19ης Ιουνίου 2003, Fritsch, Chiari & Partner, κλπ, C-410/01, Συλλογή
2003, σ. I-6413, σκέψη 30). Ωστόσο η άρνηση αναγνώρισης εννόμου
συμφέροντος για άσκηση προσφυγής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
προφανώς δεν περιορίζει την πρακτική αποτελεσματικότητα της εν λόγω
Οδηγίας αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνάδει στην σκοπούμενη επιτάχυνση
και συνακόλουθα αποτελεσματικότητα της παροχής έννομης προστασίας.
49.

Επειδή

στα

πλαίσια

της

δικονομικής

Οδηγίας

89/665/ΕΚ

καθίστανται σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν το
δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιδιώκει τη
σύναψη

δημοσίας

συμβάσεως

(υπόθεση

ΔΕΚ

C-240/01,

19.6.03,

W.Hackermuller, Συλλ. 2003, Ι-6319, σκέψεις 18-19) C-230/02, 12.2.04
Grossmann Air Service, σκ 26)
50. Επειδή, έχει κριθεί ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εξαρτούν
την ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής κατά την
προκήρυξης διαγωνισμού από προγενέστερη συμμετοχή στην διαγωνιστική
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διαδικασία, καθότι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τα αρθ. 1, παρ.3 και 2
παρ. ιβ της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας ΔΕΚ
C-230/02, 12.02.04 Grossmann, Συλλ. 2004, σκέψη 29 και 30, C 26/03
StadtHalle).
51. Επειδή όπως προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, έχει
δικαίωμα υποβολής προσφοράς ή καταθέσεως αιτήσεως συμμετοχής κάθε
πρόσωπο ή φορέας που, ενόψει των όρων που θέτει η οικεία προκήρυξη,
φρονεί ότι διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα προς εκτέλεση της συμβάσεως,
απευθείας ή μέσω τρίτου (πχ μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού περί δέσμευσης
πόρων ή μέσω υπεργολαβίας), ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου– που τον διέπει και ανεξαρτήτως του εάν
δραστηριοποιείται στην αγορά επί συστηματικής βάσεως ή μόνον ευκαιριακά,
ή εάν επιδοτείται από κρατικούς πόρους ή όχι (απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου
2009, C-305/98, σκέψη 42, Κατευθυντήρια Οδηγία 14 ΕΑΔΔΗΣΥ).
52. Επειδή, έχει κριθεί ότι το γεγονός ότι μια εταιρεία ανήκει σε όμιλο
επιχειρήσεων ή σε κοινοπραξία δε συνιστά αφ’ εαυτού τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος διαθέτει “αυτομάτως” τα μέσα των άλλων εταιρειών.
Αναφορικά με τον τρόπο και τα χρησιμοποιούμενα μέσα απόδειξης ότι όντως
βρίσκονται στη διάθεση του συμμετέχοντα τα μέσα/οι πόροι άλλων
οργανισμών ή επιχειρήσεων εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να εκτιμήσει
την καταλληλότητα των προσκομισθέντων συναφώς αποδεικτικών στοιχείων
(C-176/98, Holst Italia SpA, ECLI:EU:C:1999:593, σκ.29 ).
53. Επειδή, ωστόσο, sine qua non προϋπόθεση για την προαπόδειξη
βλάβης – έστω και ενδεχόμενης – του προσφεύγοντος και συνακόλουθα επί
αυτή τη βάση θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός του προς άσκηση της
προσφυγής είναι να μην προκύπτει από τον εν γένει διαμορφωθέντα φάκελο
ότι εν πάσει περιπτώσει βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου ή/και όρων
της διακήρυξης, που δεν έχουν προσβληθεί ή δεν επί των οποίων δεν έχει
γίνει συγκεκριμένη διόρθωση, δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει νόμιμα και να
καταστεί ανάδοχος -κι επομένως σε κάθε περίπτωση ουδεμία βλάβη ή
ωφέλεια έχει από την έκβαση της υπό εξέταση προσφυγής, εκφεύγοντας από
τον κύκλο των προσώπων που εξαρτούν τη δυνατότητα συμμετοχής τους
μεμονωμένα από τους προσβαλλόμενους όρους καθώς διαρρηγνύεται η
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αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας που κατά τα λεγόμενά του του προξενεί
ο επίμαχος όρος σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής και αξίωσης
ανάληψης του αντικειμένου της σύμβασης.
54. Επειδή, όπως έχει κριθεί, η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώνεται
μόνον εάν η ακύρωσή της είναι λυσιτελής γα τον αιτούντα, εάν δηλαδή
θεραπεύει, τουλάχιστον για τον εφεξής χρόνο, την βλάβη που προκαλεί στα
έννομα συμφέροντά του η πράξη (ΣτΕ 2068/2008, 4022/2006). Ως
αλυσιτελής, χαρακτηρίζεται επομένως η αίτηση ακυρώσεως- επομένως και η
προσφυγή κατ’ αναλογία- , η οποία ακόμη και αν γίνει δεκτή δεν πρόκειται να
οδηγήσει σε δικαίωση και ικανοποίηση του αιτούντος και επομένως δεν θα
έχει καμία ωφέλεια από την ακύρωση της πράξης. Αυτό μπορεί να είναι
συνέπεια και της εν τω μεταξύ διαφορετικής γενικής νομοθετικής ρύθμισης του
θέματος (ΣτΕ Ολ 3167-3168/2014, 1418/2013 7μ, Ολ. 1372/2013) ή αλλαγής
νομικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος ή στο επίδικο
αντικείμενο.
55. Επειδή, επομένως, έχει κριθεί ότι η ακύρωση πράξεως, παρίσταται
αλυσιτελής, εφόσον ακόμη και αν η πράξη αυτή εκτοπισθεί από την έννομη
τάξη για άλλο λόγο, η σύμβαση δεν είναι δυνατόν δυνάμει του οικείου
νομοθετικού πλαισίου να ανατεθεί στον προσφεύγοντα (πρβ. ΣτΕ Ολ.
2581/2015, 3315/2014 3578/2010, ΣτΕ 2861-2862/2015, 79/2013 εν συμβ).
56. Επειδή αναφορικά με την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για την
άσκηση και εξέταση της προσφυγής της η προσφεύγουσα ένωση αναφέρει
αυτολεξεί τα κάτωθι :
«22.

Έννομο

συμφέρον

προσβολής

προκήρυξης

διαγωνισμού

θεμελιώνει κάθε διαγωνιζόμενος φορέας που υποστηρίζει ότι οι όροι της
προκήρυξης που εμφανίζουν πλημμέλειες είναι κρίσιμοι για τη διατύπωση
παραδεκτής προσφοράς ή καθιστούν ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του
στον διαγωνισμό.
23.

Εξάλλου, ενόψει του προαναφερθέντος σκοπού της ένωσής μας

και των μελών που την απαρτίζουν, έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον να
συμμετάσχουμε

σε

έναν

διαγωνισμό

ανάθεσης

δημόσιας

σύμβασης

υπηρεσιών που διενεργείται με νόμιμους και διαφανείς όρους, ώστε να
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μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να προσφέρουμε την καλύτερη
δυνατή προσφορά.
24.

Εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω όροι της

Διακήρυξης που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής δεν μας επιτρέπουν
να υποβάλουμε προσφορά, δεδομένου ότι, όπως, επίσης, προαναφέρθηκε, η
ένωσή μας δεν διαθέτει η ίδια την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που
ζητείται αθροιστικά από τη Διακήρυξη, πέραν της εγγραφής σε συγκεκριμένες
Τάξεις του ΜΕΕΠ, στις οποίες είμαστε εγγεγραμμένοι, όπως προαναφέρθηκε.
Με τον τρόπο αυτόν, η ένωσή μας είτε αποκλείεται από τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό είτε αναγκάζεται να αναζητήσει στην οικεία αγορά οικονομικούς
φορείς που διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που ζητείται από τη
Διακήρυξη, προκειμένου να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό από κοινού με
αυτούς (κοινοπραξία ή ένωση προσώπων) ή στηριζόμενοι στις ικανότητες
αυτών («δανεισμός» εμπειρίας). Με τον τρόπο αυτόν, όμως, η συμμετοχή μας
στον Διαγωνισμό καθίσταται, σε κάθε περίπτωση, ουσιωδώς δυσχερέστερη.
25.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι προαναφερθείσες διατάξεις

της Διακήρυξης είναι προδήλως ασαφείς και καθιστούν ουσιωδώς δυσχερή τη
συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό και για τον λόγο αυτόν. Και τούτο, διότι,
εξαιτίας των εν λόγω παράνομων, αδιαφανών και ασαφών όρων, είναι
αδύνατη η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη
δυνατή προσφορά και, κατ' επέκταση, να διαγωνιστούμε με άλλους
οικονομικούς φορείς επί τη βάσει ίσων όρων ανταγωνισμού, ακόμα και εάν η
ένωσή μας συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, σε συνεργασία με τρίτους φορείς
(από κοινού ή με «δανεισμό» εμπειρίας). Άλλωστε, ενόψει των παραπάνω
ασαφειών της Διακήρυξης είναι αδύνατον για την ένωσή μας, όπως και για
κάθε άλλον οικονομικό φορέα, να αντιληφθεί με ασφάλεια ποια προσφορά
κρίνεται παραδεκτή, ώστε να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε στους πλέον
κατάλληλους τρίτους φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενόψει της ασάφειας
του άρθρου 22.Δ. της Διακήρυξης, ως προς την ασάφεια του υπολογισμού του
«40% του προϋπολογισμού» (βλ., παραπάνω, σημείο 20.2.3), η ένωσή μας
δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με ασφάλεια σε ποιον τρίτο φορέα πρέπει να
απευθυνθεί λ.χ. για τον «δανεισμό» εμπειρίας. Είναι δε, κατά την κοινή λογική,
αντιληπτό ότι οικονομικός φορέας που διαθέτει εμπειρία 40% του συνολικού
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προϋπολογισμού του Έργου θα απαιτήσει δυσμενέστερους, για την ένωσή
μας, όρους συνεργασίας, σε σχέση με οικονομικό φορέα που διαθέτει εμπειρία
μόνο του 40% του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας εργασιών του Έργου.
Όλα τα παραπάνω καθιστούν τουλάχιστον ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή
της ένωσής μας στον Διαγωνισμό.
26.

Συνεπώς, έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον να ζητήσουμε την

ακύρωση της προσβαλλόμενης Διακήρυξης ».
57. Επειδή, ως προελέχθη, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει με τις
απόψεις της ότι στερείται η προσφεύγουσα ένωση και τα μέλη αυτής εννόμου
συμφέροντος για την εξέταση της παρούσης προσφυγής καθώς υπέβαλαν
προσφορά αναφέροντας την διατύπωση της επιφυλάξεως, χωρίς, ωστόσο, να
αναφέρουν ειδικούς ισχυρισμούς περί βλάβης δυνάμει της σχετικής
νομολογίας (βλ. ΕΑ ΣτΕ 718/2012, 16/2015).
58. Επειδή από τον έλεγχο του σχηματισθέντος φακέλου προκύπτει
ότι η προσφορά της προσφεύγουσας ένωσης περιλαμβάνει τις από 4/5/2018
υπεύθυνες δηλώσεις με αριθμό 1 και 2, οι οποίες αναφέρονται ειδικώς στους
λόγους για τους οποίους υποβάλλει την προσφορά της μετ’ επιφυλάξεως.
59. Επειδή με την με αριθμό Α219/2018 κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα
θεμελιώνει, κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής
προσφυγής

(βλ.

ενδεικτικά

ΣτΕ

944/1999,

3857/2006,

2247/2005)

δηλώνοντας ότι βάσει του αντικειμένου δραστηριότητας ενός εκάστου των
μελών της δύναται να συμμετάσχει στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία,
προσκομίζοντας ως συνημμένα της προσφυγής της τις βεβαιώσεις ΜΕΕΠ των
μελών της, δεδομένης μάλιστα της κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης
αναστολής υποβολής προσφοράς από την ως άνω ένωση οικονομικών
φορέων (υπό επιφύλαξη). Επισημάνθηκε δε ότι δηλώνει, περαιτέρω, η
προσφεύγουσα προς θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός της για την
άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής της, ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην
επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία ως ένωση οικονομικών φορέων, πλην όμως
δεν δύναται να υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά έναντι των λοιπών
υποψηφίων λόγω συγκεκριμένων όρων της διακήρυξης, οι οποίοι κατά την
κρίση της είναι παράνομοι και τους οποίους με την προσφυγή της
προσβάλλει.

Ωστόσο, αν και δεν κρίθηκε προδήλως απαράδεκτη η υπό
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εξέταση προσφυγή κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης παροχής
προσωρινών μέτρων, διατηρήθηκε επιφύλαξη ως προς τον έλεγχο και την
οριστική κρίση επί του παραδεκτού της άσκησης και εξέτασης αυτής καταρχήν
δυνάμει και των σχετικών αιτιάσεων της αναθέτουσας αρχής.
60. Επειδή, το άρθρο 22 της διακήρυξης, που αφορά τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής αναφέρει ρητώς ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να
ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
61. Επειδή, εξάλλου, ο υπό εξέταση όρος είναι σαφής και ορισμένος
με βάση την stricto sensu γραμματική ερμηνεία, δεδομένης της λειτουργίας
των εν θέματι κριτηρίων ως προϋποθέσεων συμμετοχής. Επομένως,
παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς
υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν αφενός το ακριβές περιεχόμενό τους
και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, καθίσταται δυνατός ο
εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις
έλεγχος των προσφορών όλων των υποψηφίων (βλ. υπόθεση C-496/1999
CAS Succhi di Frutta SpA).
62. Επειδή, η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί και δεν βάλλει ρητώς
κατά της ως άνω πρόβλεψης του άρθρου 22 της διακήρυξης επικεντρώνοντας
τις αιτιάσεις της όσον αφορά την εγγραφή στο ΜΕΕΠ και ιδία στην κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας υποχρέωση εγγραφής σε συγκεκριμένες
τάξεις ΜΕΕΠ, καθώς και στις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής και τεχνικής
επάρκειας που θεωρεί παράνομες.
63. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφεύγουσα προσβάλλει α)
τον όρο 23.4., καθ΄ ερμηνεία του εγγράφου της προσφυγής, βάσει του οποίου
συνάγεται ότι παρά τα αντιθέτως προβλεπόμενα στο άρθρο 22Β της
διακήρυξης, απαιτείται εν τέλει από την οικεία διακήρυξη η εγγραφή σε
συγκεκριμένες τάξεις ΜΕΕΠ από τον υποψήφιο, έχει τεθεί κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας, (β) την εγγραφή στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Πρασίνου
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω εργασίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό πολύ μικρότερο του 10% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου και δεν υφίσταται από την

πλευρά της

αναθέτουσας αρχής καμία προφανής δικαιολογία ως προς το συγκεκριμένο
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περιορισμό, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των ως άνω αιτιάσεων της
προσφεύγουσας, απαιτείται νομίμως η εγγραφή σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ΜΕΕΠ (τουλάχιστον για την κατηγορία Οικοδομικά) από κάθε
μέλος της Ένωσης (βλ. σκεπτ.60).
64. Επειδή, ως αναφέρει στο σώμα της προσφυγής της η
προσφεύγουσα και αποδεικνύει με την προσκόμιση σχετικού ΜΕΕΠ, ο κ.
……………., ως ατομική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένος ΜΟΝΟ στην
κατηγορία Πράσινου.
65. Επειδή, ως αποδεικνύεται,

η προσφεύγουσα δεν δύναται – σε

κάθε περίπτωση, ήτοι και στην περίπτωση της τροποποίησης του όρου που
καταδεικνύει

την

υποχρεωτική

εγγραφή

σε

συγκεκριμένες

τάξεις,

καταδεικνύοντας συγκεκριμένες κατηγορίες - να συμμετάσχει νόμιμα άλλως να
γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της στον εν θέματι διαγωνισμό ως ένωση
οικονομικών φορέων διεκδικώντας την κατακύρωση της σύμβασης, καθώς
στερείται των προϋποθέσεων του άρθρου 22 Β της διακήρυξης βάσει του
άρθρου 22 ως αναλύεται ανωτέρω, καθιστώντας την άσκηση της υπό εξέταση
προσφυγής απαράδεκτη ως αλυσιτελή.
66. Επειδή, με βάση τα ως άνω λεχθέντα, η συνδρομή της ύπαρξης
εννόμου συμφέροντος, ακόμη και υπό την ειδικότερη έκφανση της λυσιτέλειας
δέον είναι να συντρέχει σε όλες τις κρίσιμες φάσεις, ήτοι τόσο κατά την
άσκηση της προσφυγής, όσο και κατά το χρόνο εξέτασης αυτής και έκδοσης
της σχετικής απόφασης.
67. Επειδή, δυνάμει των ρητά προβλεπομένων στο άρθρο 78 παρ. 1,
δεν εμπίπτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 παρ. 1 (επαγγελματική
καταλληλότητα) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 78, ως καθίσταται σαφές
από τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016 (βλ. και σχετικά ΔΕΕ Απόφαση C324/2014 της 7/4/2016, Partner Apelski Dariusz κατά Zarząd Oczyszczania
Miasta, σκ. 14, και Κατευθυντήρια Οδηγία 14, απόφαση 295/2015 της
ΕΑΔΔΗΣΥ) αλλά και από το οικείο άρθρο 22Στ της διακήρυξης, όπου ρητώς
αναφέρει τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες τρίτων περιοριστικώς «όσον
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα». Ως εκ τούτου,
αμφότερα τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι
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εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ και δεν δύνανται να καλύψουν τιθέμενη από τη
διακήρυξη

απαίτηση

ως

προς

την

καταλληλότητα

για

την άσκηση

επαγγελματική δραστηριότητας -ήτοι εν προκειμένω εγγραφής τους στο
ΜΕΕΠ (σε συγκεκριμένη τάξη ή σε συγκεκριμένη κατηγορία) στα πλαίσια του
άρθρου 78 του Ν. 4412/2016 (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 92/2014). Επισημαίνεται
επιπλέον ότι ως προκύπτει ευχερώς από το κατατιθέμενο ΤΕΥΔ αμφότερων
των μελών της προσφεύγουσας ένωσης, δεν επικαλείται η προσφεύγουσα
ένωση οικονομικών φορέων εν γένει στήριξη στις ικανότητες τρίτου
οικονομικού φορέα για την κάλυψη χρηματοοικονομικής επάρκειας ή και
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας .
68. Επειδή, όλως, επικουρικώς προς τα ως άνω, από τους
ισχυρισμούς της προσφεύγουσας ως προς την θεμελίωση του εννόμου
συμφέροντος, καταδεικνύεται ότι πέραν του αποκλεισμού της λόγω
συγκεκριμένων όρων της διακήρυξης κατά των οποίων βάλλει με την υπό
εξέταση προσφυγή της, δευτερευόντως υποστηρίζει ότι η δυνητική ανάγκη
να συνεργαστεί υπό οιανδήποτε μορφή (ένωση, κοινοπραξία, υπεργολαβία) ή
να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων οικονομικών φορέων προς πλήρωση των
όρων της διακήρυξης κατά των οποίων στρέφεται, καθιστά ιδιαιτέρως
δυσχερή τη συμμετοχή της (βλ. ΕΑ ΣτΕ 24/2018).
69. Επειδή, ως καθίσταται σαφές από τα από 4-5-2018 υποβληθέντα
στο διαγωνισμό ΤΕΥΔ των μελών της προσφεύγουσας ένωσης, προκύπτει
ευχερώς ότι αυτή δεν στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων και δεν προτίθεται να
αναθέσει υπεργολαβικά την εκτέλεση τμήματος του έργου σε τρίτο οικονομικό
φορέα. Ωστόσο, δεν προβάλλει η προσφεύγουσα, σε κάθε περίπτωση, ότι
εμποδίστηκε στην κατάρτιση συμφωνίας με τρίτο φορέα υπό μορφή ένωσης,
υπεργολαβίας, στήριξης στην ικανότητα τρίτου (δάνεια εμπειρία), λόγω των
προσβαλλόμενων όρων της διακήρυξης.
70. Επειδή, όλως, επικουρικώς, δεδομένης της υποβολής προσφοράς
της προσφεύγουσας με επιφύλαξη και άνευ αξιοποίησης της δυνατότητας
στήριξης στις ικανότητες τρίτου ή/και συνεργασίες υπό οιανδήποτε μορφή με
τρίτο οικονομικό φορέα, η διαμόρφωση της οικονομικής της προσφοράς
αφορά την εκτέλεση του έργου από τα μέλη της προσφεύγουσας ένωσης και
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τελεί (ως και το σύνολο της προσφοράς της) υπό την επιφύλαξη

της

αποδοχής των προβαλλόμενων με την υπό εξέταση προσφυγή λόγων.
71.

Επειδή,

δυνάμει

της

ήδη

κοινοποιηθείσας

μέσω

της

λειτουργικότητας «επικοινωνία» προς όλους τους συμμετέχοντες λίστα
συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, η προσφεύγουσα κατέχει την τρίτη
θέση και ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση – υπό την επιφύλαξη αποδοχής
των προσφορών των δύο πρώτων συμμετεχόντων – έχει επέλθει άρση του
εννόμου συμφέροντός της –ακόμη και αν υποτεθεί ότι υφίστατο αρχικά- κατά
τον χρόνο εξέτασης της προσφυγής, μην εξαρτώντας στο εν λόγω κρίσιμο
χρονικό σημείο οιονδήποτε όφελος από την αποδοχή της προσφυγής.
72. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
73.

Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή

πρέπει να απορριφθεί .
74.Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που
κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν.4412/2016).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 8 Ιουνίου 2018 και εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου
2018 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Μαρία Μανώλογλου

76

