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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

6Ο   ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 1η Μαρτίου 2021 με την εξής σύνθεση:  

  

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ιωάννα Θεμελή Εισηγήτρια και Μαργαρίτα 

Κανάβα Μέλη. 

 

Για να εξετάσει την από 20-1-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 176/21-1-2021 της εταιρείας με την επωνυμία ..., που 

εδρεύει στην ..., οδός ... αριθ. …, νομίμως εκπροσωπουμένης, 

 

Κατά του ΔΗΜΟΥ ..., που εδρεύει στο ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

(εφεξής η αναθέτουσα αρχή). 

 

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά να ακυρωθεί  η 

με αριθμ. ...απόφαση κατά το μέρος της με το οποίο κρίθηκε παραδεκτή η 

προσφορά της εταιρίας «...» και ανακηρύχθηκε αυτή προσωρινή ανάδοχος του 

έργου «Περιπατητικά μονοπάτια σύνδεσης με τις παραλίες και τους 

αρχαιολογικούς χώρους ...». 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής  έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο ποσού 866,94 ευρώ, υπολογιζόμενο επί τη βάσει της 
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εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ύψους 173.387,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τα άρθρα 363 του ν. 4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017 (βλ. 

ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό ... και την ένδειξη 

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ 

με τα στοιχεία του παραβόλου και την ένδειξη ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ).  

         2. Επειδή με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ...διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής, 

διακηρύχθηκε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ...» CPV: ..., και ορίστηκε ότι Αντικείμενο 

αυτής της εργολαβίας είναι η διαμόρφωση και δημιουργία περιπατητικών 

μονοπατιών σύνδεσης με τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους της .... 

Ειδικότερα θα εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και δημιουργίας 

περιπατητικών μονοπατιών στις παρακάτω διαδρομές: ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1: ...-...-... 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2: ...-...-...» Στις παραπάνω διαδρομές προτείνονται διαφορετικού 

τύπου επεμβάσεις με σκοπό την ενεργοποίηση σημείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, θρησκευτικού ενδιαφέροντος (εκκλησίες) καθώς και εκτάσεις με 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Παράλληλα αποκαλύπτονται κρυφά σημεία του … με 

ενδιαφέρουσες θεάσεις. Αναλυτικά οι τύποι των επεμβάσεων είναι οι εξής: 1. 

Διαμορφώσεις στα οικιστικά τμήματα εκκίνησης των διαδρομών (...-...). 2. Κατά 

μήκος της κάθε διαδρομής σε επιλεγμένα σημεία τοποθετούνται τεσσάρων 

διαφορετικών τύπων κατασκευές - σημεία στάσης τα οποία λειτουργούν για 

ανάπαυση, ανεφοδιασμό και πληροφόρηση, όπως επίσης η κατάλληλη 

σήμανση με ειδικές κατασκευές για τον ορισμό των διαδρομών. 3. Διάνοιξη 

μονοπατιού προς την ...όπως επίσης μονοπατιού σύνδεσης της ... με την .... 

Συνοπτικά, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ομαδοποιούνται στις 

κατηγορίες των χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων, εργασιών Η/Μ και 

εργασιών πρασίνου, Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με Κριτήριο για 

την ανάθεση της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (όροι …, …, …  της διακήρυξης). 
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          3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε την 26-10-2020 

στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με Α.Δ.Α.Μ. ..., 

καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε 

αριθμό  συστήματος ....  

          4. Επειδή ο διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, και του χρόνου εκκίνησης της 

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

4412/2016, και επομένως παραδεκτά έχει ασκηθεί η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.  

         5. Επειδή στο διαγωνισμό συμμετείχαν -μεταξύ άλλων και η ... με 

προσφορά έκπτωσης ..., έχοντας αναδειχθεί την πρώτη σειρά μειοδοσίας, και 

η προσφεύγουσα με προσφορά έκπτωσης ..., έχοντας καταλάβει την δεύτερη 

σειρά μειοδοσίας, με τις προσφορές τους υπ΄ αριθ. ... και ..., αντίστοιχα, και 

ακολούθως εννέα έτεροι οικονομικοί φορείς. 

         6. Επειδή την 10-12-2020 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και εξέδωσε το με αριθ. πρωτ. ...Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο κρίθηκαν 

αποδεκτές οι υποβληθείσες προσφορές -πλην μιας η οποία και αποκλείσθηκε- 

και προτάθηκε να ανακηρυχθεί η ... ως προσωρινός μειοδότης του 

Διαγωνισμού. 

         7. Επειδή σύμφωνα με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση με αριθ. 

...(Απόσπασμα από το Πρακτικό ...Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής), εγκρίθηκε το παραπάνω Πρακτικό, και ανακηρύχθηκε 

προσωρινή ανάδοχος η ... με μέση προσφερόμενη έκπτωση ...και 

προσφερόμενη τιμή 126.572,58 €. Η προσβαλλόμενη απόφαση, κοινοποιήθηκε 

στους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς την 12-1-2021, μέσω της 

λειτουργικότητας επικοινωνία του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ (εφεξής καλούμενη η επικοινωνία). 

         8. Επειδή κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή, 

νόμιμα και εμπρόθεσμα την 20-1-2021, με κατάθεση στην επικοινωνία, και με 

τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, 

και κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ αυθημερόν από τη προσφεύγουσα, με μήνυμα 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 

361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) 

του άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017 

         9. Επειδή την 25-1-2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην 

προβλεπόμενη στο άρθ. 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και άρθ. 9 παρ. 1 α του 

ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής, μέσω της επικοινωνίας 

προς τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς. 

        10. Επειδή την 1-2-2021 η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στην ΑΕΠΠ 

μέσω της επικοινωνίας έγγραφο με τις απόψεις επί της προσφυγής, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθ. 9 παρ. 

1 του ΠΔ 39/2017, το οποίο κοινοποίησε μέσω της επικοινωνίας αυθημερόν 

προς την προσφεύγουσα σύμφωνα με τον νόμο. 

          11. Επειδή η προσφεύγουσα εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθ. 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ως τροποποιημένο 

ισχύει, κατέθεσε την 6-2-2021 μέσω της επικοινωνίας υπόμνημα επί των 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

         12. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται 

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

346 παρ. 1, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 παρ. 1, και 15 του 

ΠΔ 39/2017, κατόπιν της με αριθ. 193/2021 Πράξης της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου περί ορισμού ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής και 

εισηγητή-κλήση περί απόψεων επί προσωρινών μέτρων.  

            13. Επειδή η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της προσφυγής με την οποία αιτείται την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που αποδέχθηκε την προσφορά 

της ..., και την ανακήρυξε προσωρινή ανάδοχο του έργου, επικαλούμενη άμεση 

βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, 

παραβιάζει τους κανόνες που αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης, 

θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον προς παροχή έννομης προστασίας  στη 

ζημία της από την φερόμενη ως παράνομη ανάδειξη της προσωρινής 

αναδόχου, και στο προφανές επιδιωκόμενο όφελος αποκλεισμού της, επί τω 
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τέλει ανάδειξης της προσφεύγουσας ως προσωρινής αναδόχου της 

προμήθειας, δεδομένου ότι έχει υποβάλει την επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας 

αποδεκτή προσφορά.  

         14. Επειδή η προσφεύγουσα, με τον μόνο λόγο της προσφυγής, 

επικαλούμενη την κανονιστική φύση των όρων της διακήρυξης, την αρχή της 

τυπικότητας, διαφάνειας, ισότητας τα άρθ.  75, 79 του ν. 4412/2016, τους όρους 

22, 22 Γ, ...της διακήρυξης, ισχυρίζεται ότι «…Δηλαδή, από το συνδυασμό των 

άρθρων ... και ...της διακήρυξης προκύπτει σαφώς και αναντίρρητα ότι οι 

προσφέροντες υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. ως προκαταρκτική απόδειξη για το ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, μεταξύ των οποίων και αυτά της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου ... της Διακήρυξης. 

Επομένως κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, οι προσφέροντες οφείλουν 

επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν το επίμαχο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ., 

εφόσον η σχετική απαίτηση είχε τεθεί επί ποινή αποκλεισμού από τη διακήρυξη 

του διαγωνισμού.. Επειδή, αντιστοίχως, στο πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., που είναι 

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

συμπλήρωσή του από τους υποψηφίους αναδόχους, υφίσταται η ως άνω 

αναφερόμενη Ενότητα (οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας), όπου 

υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο …, στο οποίο ο διαγωνιζόμενος όφειλε να δηλώσει, 

μεταξύ άλλων, τη μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρία 

«...» υπέβαλε το από 11-11-2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο Τ.Ε.Υ.Δ., σε κανένα 

σημείο του οποίου, και δη στο Μέρος … - … Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, δεν περιέλαβε δήλωση σχετικά με τη μη υπέρβαση του ανώτατου 

επιτρεπτού ορίου ανεκτελέστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων. Από τα 

ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω διαγωνιζόμενη δεν περιέλαβε στο Τ.Ε.Υ.Δ. 

που υπέβαλε δήλωση, με την οποία να προαποδεικνύει ότι πληροί το κριτήριο 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας περί μη υπέρβασης του 

ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανεκτελέστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, όπως αυτό έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού από το άρθρο ... της 

διακήρυξης. Ενόψει αυτού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγαθονησίου 
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όφειλε να έχει αποκλείσει από τη συνέχεια του διαγωνισμού την εν λόγω 

διαγωνιζομένη, αφού η προσφορά της δεν συμμορφώνεται με ρητή απαίτηση 

της διακήρυξης.» 

         15. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της επί  της προσφυγής 

επικαλούμενη τον όρο  ...της διακήρυξης αναφέρει ότι: « … Το σκεπτικό της 

επιτροπής κατά τη σύνταξη του ... πρακτικού βασίστηκε στο γεγονός οι 

ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και ειδικότερα η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ συντελούν 

στην επιτάχυνση της διαδικασίας και στην ελάφρυνση των διαγωνιζόμενων από 

την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων εγγράφων και πιστοποιητικών. 

Κατά το 1° στάδιο, κατά συνέπεια η μη συμπλήρωση του επίμαχου πεδίου (περί 

ανεκτέλεστου) κατά την κρίση της επιτροπής αφενός καλύπτονταν από την 

δήλωση της εταιρείας «....» στην ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο 

Μέρος … (α) αυτής (Γενική Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), όπου 

σημείωσε … στην ένδειξη ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής, αφετέρου το 

ανεκτέλεστο αποτελούσε στοιχείο που θα ελεγχότανε κατά το επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού όπου η επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια της δήλωσης κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών του αναδόχου τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς, όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά καί κατά 

τη σύναψη της σύμβασης. Μεταξύ των δικαιολογητικών του θα καλούνταν να 

προσκομίσει η εταιρεία ...(ως προσωρινός μειοδότης) θα ήταν και τα όσα 

ορίζονται στην παράγραφο ...(Δικαιολογητικά Οικονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου ...)...»  

         16. Επειδή η προσφεύγουσα αναφέρει στο υπόμνημά της επί των 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής ότι «.. οι προσφέροντες υποβάλλουν το 

Τ.Ε.Υ.Δ. ως προκαταρκτική απόδειξη για το ότι πληρούν τα τιθέμενα από τη 

διακήρυξη κριτήρια επιλογής, μεταξύ των οποίων και αυτά της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου ... της Διακήρυξης. Το ότι απαιτείται 

η προκαταρκτική απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου το συνομολογεί και η 

Αναθέτουσα Αρχή με τις κατατεθείσες απόψεις της (στην πρώτη παράγραφο 

αυτών).Η άποψη της Αναθέτουσας Αρχής ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού 

θεώρησε ότι η μη συμπλήρωση του επίμαχου πεδίου του Τ.Ε.Υ.Δ. από την 



Αριθμός Απόφασης: 533/2021 
 
 

7 
 
 

 

εταιρία «...» καλύπτεται από τη δήλωση της εν λόγω εταιρίας στο υποβληθέν 

Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής, δεν ευσταθεί. Εάν γίνει δεκτή η 

άποψη της Αναθέτουσας Αρχής, αυτό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν θα 

είχαν υποχρέωση να συμπληρώσουν κανένα πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. αλλά θα ήταν 

αρκετή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μόνο η δήλωσή τους ότι πληρούν 

όλα τα κριτήρια επιλογής. Κάτι τέτοιο, όμως, θα οδηγούσε σε πλήρη απαξίωση 

του ρόλου του Τ.Ε.Υ.Δ., ο οποίος είναι η προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 

διαγωνιζόμενος πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό. Είναι προφανές ότι, αν ίσχυε η άποψη της Αναθέτουσας Αρχής, το 

Τ.Ε.Υ.Δ. δεν θα είχε συνταχθεί με τη συγκεκριμένη μορφή, αλλά θα αποτελούσε 

μία υπεύθυνη δήλωση δύο-τριών σελίδων, όπου ο διαγωνιζόμενος θα δήλωνε 

τα στοιχεία του και απλώς ότι πληροί τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ομοίως η άποψη της Αναθέτουσας Αρχής ότι η πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου 

θα ελεγχόταν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αλυσιτελώς προβάλλεται 

αφού, όπως η ίδια η Αναθέτουσα Αρχή ομολογεί, ο έλεγχος αυτός λαμβάνει 

χώρα σε επόμενα διακριτά στάδια της διαδικασίας, ήτοι αυτό του ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και εν συνεχεία της υπογραφής της σύμβασης, 

ενώ στο παρόν στάδιο της διαδικασίας απαιτείται η προαπόδειξη του εν λόγω 

κριτηρίου δια της συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου του Τ.Ε.Υ.Δ…..» 

         17. Επειδή στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Αρχές 

εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του ν. 

4412/2016 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 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. ..» 
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18. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο  53 του ν. 4412/2016 « 1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων ….προσφορών. 2. Τα έγγραφα της 

σύμβασης….περιέχουν ιδίως: ….ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης ….ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς 

και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική 

ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων…ιζ) τους απαράβατους όρους, 

απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς…» 

19. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4412/2016 « Οι συμβάσεις 

ανατίθενται ….. εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει ….., ότι 

πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η προσφορά συνάδει με τις 

απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην 

προκήρυξη σύμβασης……» 

20. Επειδή στο άρθ. 75 «Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)» του ν.4412/2016, εφαρμοστέο εν προκειμένω δυνάμει του άρθ. 

305 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι: «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 .. και …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 …του Προσαρτήματος 

… ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 

αυτό… 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. .. 5. Οι αναθέτουσες αρχές 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI


Αριθμός Απόφασης: 533/2021 
 
 

9 
 
 

 

αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να 

εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα 

αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης….» Στο δε Παράρτημα … του 

Προσαρτήματος … ορίζεται ότι «ΜΗΤΡΩΑ 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 δημοσίων συμβάσεων 

έργων…» 

21. Επειδή στο άρθ. 76 «Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου» του ν.4412/2016, εφαρμοστέο εν προκειμένω 

δυνάμει του άρθ. 305 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι: « 1. Πέραν των οριζομένων 

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

τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά μητρώα, εγγράφονται οικονομικοί 

φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις... » 

22. Επειδή στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης» (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζεται ότι: «1. 

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες 

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

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

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη των πιστοποιητικών που 

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

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: … β) πληροί τα 

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

75… Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο 

επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την 

αναθέτουσα αρχή. … 3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε 
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ηλεκτρονική μορφή. … 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο 

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

…» 

23. Επειδή σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της 5-

1-2016 «για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας» : «…Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ένας από τους 

κύριους στόχους των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ είναι η μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους 

οικονομικούς φορείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο 

της προσπάθειας αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

(ΕΕΕΠ). Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ θα πρέπει να 

καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη προσκόμισης 

σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα 

κριτήρια αποκλεισμού …. (3) Για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου για τις 

αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και τις πιθανές αντιφατικές 

ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της προμήθειας, οι πληροφορίες τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΠ θα πρέπει να αναφέρονται 

σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς εκ των 

προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με αναφορές σε άλλα μέρη των 

εγγράφων της προμήθειας, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, σε κάθε 

περίπτωση, να εξετάζουν προσεκτικά, ενόψει της συμμετοχής τους και 

ενδεχομένης υποβολής προσφορών. (4) Το ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να 

συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο 

και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, με την 

αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών υπεύθυνων δηλώσεων από 

ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο…. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγίες Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους 

οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για μια τυπική δήλωση του 

file:///C:/Î�Î�Î Î %20Î�Î�Î�Î�Î�/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.html%23art53_5
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οικονομικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις λόγω της 

οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν … 

Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΕΕΠ συνίσταται σε τυπική δήλωση του οικονομικού 

φορέα ότι δεν ισχύουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού, ότι πληρούνται τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και ότι θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, όπως απαιτείται 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. …..» 

24. Επειδή στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα 

(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», εφαρμοστέο εν προκειμένω δυνάμει του 

άρθ. 308 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι: « 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. …» 

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

Η λειτουργία όλων των επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων εργοληπτών, 

προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετητών, 

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

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. .. 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. .. 3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, 

για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
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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…  6. Οι πληροφορίες που 

μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την 

πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. .. 7. Οι 

απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που 

καλύπτονται από τον επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, είναι σύμφωνες με 

τo άρθρο 80, και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 82…» 

26. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο  91 του ν. 4412/2016 «1. Η 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά : α) Η οποία ….. 

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…» 

         27.  Επειδή, στο άρθρο 93 με τον τίτλο Περιεχόμενο φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Ο ξεχωριστός 

σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: 

.. β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: αα) 

υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, ββ) 

εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 …» 

28. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
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ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης...» 

         29. Επειδή, με την με αριθ. 158/2016 (Β 3698) Απόφαση του Προέδρου 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

εγκρίθηκε το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι 

κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και των 

περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016. Αποτελεί δε πρότυπο 

τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 

53 και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές στις ανωτέρω 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016. 

Ειδικότερα το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών 

φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 79 : πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί 

σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 (βλ. ΚΟ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ). 

         30. Επειδή, στο άρθρο 377 παρ.1 περ. (31) του ν. 4412/2016 ορίζεται 

ότι:  « 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: 

….. (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 ….» 

          31. Επειδή στο ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: « Άρθρο 20 Προαπαιτούμενα 

συμμετοχής σε διαγωνισμό … 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. 

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

ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο 68 
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του παρόντος, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη 

συμμετοχή της σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων 

έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: Για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του 

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

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

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

και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του κλάσματος α1 του Τμήματος Α του 

Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο του μέσου όρου του μεγέθους "κύκλος 

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

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

μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια του τρία 

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

του κύκλου εργασιών του τελευταίου χρόνου, προκειμένου να επικαιροποιείται 

ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος 

όρος αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να διαμορφώνεται κάθε χρόνο και 

το όριο ανεκτέλεστου. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των 

ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών 

τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του 

ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση 

βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο 

έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία 

δημοπράτησης του έργου. Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την 

εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους 

φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 

(ΦΕΚ 28 Α`), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου 

εφαρμογής της διάταξης αυτής. Στο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών 

δεν υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική 

αυτοχρηματοδότηση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων `Εργων μπορούν να αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του 
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Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων δημοσίων έργων που 

εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι 

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

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

ή μέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 

αναγνωρισμένοι υπεργολάβοι. …5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη 

στο Μ.Ε.ΕΠ. "ενημερότητα πτυχίου", η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση 

εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά 

"επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών" κατά την έννοια του άρθρου 

151 του παρόντος και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς. 

Για την έκδοση και χορήγηση της "ενημερότητας πτυχίου" οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην υπηρεσία 

τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, 

όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.  Τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, ο χρόνος ισχύος της 

"ενημερότητας πτυχίου", η διαδικασία ανανέωσης της, οι συνέπειες εκ της μη 

υποβολής της σε διαγωνισμό, ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου και κάθε 

σχετικό θέμα, ορίζονται με την υπ` αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 ( ΦΕΚ 

1105 Β`) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Εργων…. 10. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και επιβολής των 

προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών ποινών….  Άρθρο 100 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 
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`Εργων, μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το 

περιεχόμενο τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να 

ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.  2. 

Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 

συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η 

κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 

συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά 

την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης της τουλάχιστον σε 

τέσσερις (4) από τις κατηγορίες αυτές. 3. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του 

Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη 

στελέχωση τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ, χωρίς την 

εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ως εξής:  α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, 

η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό 

Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.  β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία 

περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. 

Β` βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας.  .. 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…» 

32. Επειδή σύμφωνα με την ΥΑ με αριθ. Δ15/οικ/15658/2013 (ΦΕΚ Β, 

2300, 2013) ορίζεται ότι « Αρθρο 1 Εννοια «Ενημερότητας Πτυχίου»- Χρόνος 
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ισχύος 1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις 

τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 

χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), το οποίο 

προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων  και υποκαθιστά τα 

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

τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την Ε.Π. 

χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου 

εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. Δεν υποκαθίστανται από την 

Ε.Π. και για αυτό, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει να 

προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις διαδικασίες ανάθεσης, δικαιολογητικά που δεν 

απαιτούνται για την έκδοση της…3. α. Για την έκδοση ή την ανανέωση Ε.Π. 

υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία 

συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 2 της παρούσας. 

Η εν λόγω υπηρεσία, εφόσον υποβληθεί πλήρης αίτηση, οφείλει να εκδώσει την 

Ε.Π. εντός είκοσι (20) ημερών…...Αρθρο 2 Περιεχόμενο Ε.Π. - Υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά Για την έκδοση της Ε.Π. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, 

εκτός από τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.:… 8. Στοιχεία περί μη υπέρβασης του ανώτατου 

επιτρεπτού ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών, που εκτελεί εταιρεία 

αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος, ήτοι: α) Υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο (ως 

μεμονωμένος ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος), εκτός 

αυτών που περιλαμβάνονται στο υπό στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου 

πίνακα. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. β) Πίνακα 

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που αναφέρει τα 

εκτελούμενα έργα, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο. γ) Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο 

μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία (σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας...» 
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33. Επειδή σύμφωνα με την διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης του 

επίμαχου έργου προβλέπεται ότι «…Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και 

τεύχη 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 

1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

είναι τα ακόλουθα: … β) η παρούσα διακήρυξη, γ)το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)… Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη 

σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία…  4.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών 21 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν 

τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. … Άρθρο 21: Δικαιούμενοι 

συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

Δημόσια Έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ… Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)83 22.Β. 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον 

αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

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

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

παρούσας….... Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια… Β) Ειδικά οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 
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παρ. 4 του ν. 3669/2008… Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής ...Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

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

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

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

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: … β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.. 23. 2 . Δικαιολογητικά 

(Αποδεικτικά μέσα) Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται 

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. … ...Δικαιολογητικά Οικονομικής 

και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου ... …  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…Άρθρο 24 : Περιεχόμενο 

Φακέλου Προσφοράς 24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει 

τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω: 24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )…   .» 

Εν συνεχεία στο τεύχος της Διακήρυξης με τον τίτλο ΤΕΥΔ ορίζεται ότι «… 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ …. Μέρος 

II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με 

τον οικονομικό φορέα… Γενικές πληροφορίες:… Κατά περίπτωση, ο 

οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

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

βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα 

τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 

σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. … δ) Η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης… Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο 

στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 

μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;                      [] Ναι [] Όχι 

…. Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Ο οικονομικός φορέας 

πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη….6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:…  » 
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         34. 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, ΣτΕ Ε.Α. 523/2010), όσο 

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

σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

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

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

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

σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tμήματος 78/2007, IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 

105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000). Ως εκ τούτου, προσφορές που δεν 

πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, καθίστανται απορριπτέες, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που η διακήρυξη δεν αναφέρει ρητά (κατά μείζονα δε λόγο, όταν 

ορίζει) ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τάσσονται επί ποινή αποκλεισμού (ΕΑ ΣτΕ 79/ 

2009, πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 26/2007 κ.ά.) Τα παραπάνω προκύπτουν και από την 

αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της 

διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης και την 

κρίση επί των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά τρόπο ενιαίο για όλους 

τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών 

(ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construcrtion Ltd, 

Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 

1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54), 

καθώς οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν στα επόμενα στάδια επί τη βάσει 

των όσων δήλωσαν, προσκόμισαν και εν τέλει ίσχυαν κατά τον ως άνω κρίσιμο 

χρόνο (ήτοι αυτόν της ολοκλήρωσης χρόνου υποβολής προσφορών). 

35. 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, σκ. 25 και C-599/10, SAG 

ELV Slovenko κλπ, 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 
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Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27). Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο 

σε περίπτωση ενδεχόμενου αποκλεισμού από τη διαδικασία (C27/15, Pippo 

Pizzo, ECLI:C:2016:404, σκ. 42). 

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

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 

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

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

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

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. Επειδή, κατά γενική αρχή του δικαίου που διέπει τους δημόσιους 

διαγωνισμούς, δεν επιτρέπεται η μετά τη διενέργεια (ή κατά τη διάρκεια) 

διαγωνισμού τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως που αποτελεί το 
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κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει και η βάσει των νέων όρων αξιολόγηση ή 

αποκλεισμός των προσφορών που ήδη υποβλήθηκαν (πρβλ σχετ. Ε.Α. 

179/2009 σκ.5).  

38. Επειδή η αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης 

αυτοδεσμεύεται και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, 

η δε παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την 

προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς. 

39. Επειδή, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του 

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

δημόσιας σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την «ικανότητα» των οικονομικών 

φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη κριτήρια επιλογής αυτών, 

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

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

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια 

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

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

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

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

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

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

υποχρεωτική. Ειδικότερα, η συμπερίληψή τους αποβλέπει στο να διαπιστώσει 

η αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία, 

οικονομικός φορέας, διαθέτει κατά τεκμήριο την ικανότητα να ανταποκριθεί 

στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να θεσπιστούν εύλογες 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέση με την υπό ανάθεση σύμβαση (βλ. ΑΕΠΠ 

687/2019). 

40. Επειδή, τα επαγγελματικά μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, που 

προβλέπονται στο άρθρο 75 (σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΧΙ του 
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Προσαρτήματος Α) του ν. 4412/2016, δεν συνιστούν «επίσημους καταλόγους 

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

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

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

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με την Ενημερότητα Πτυχίου που 

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

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

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

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

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

(εννοείται στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

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

έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν 

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

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

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

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

“επίσημο κατάλογο”..» Συνεπώς εφόσον μεν η εγγραφή στο ΜΕΕΠ χωρίς 

ενημερότητα πτυχίου δεν θεωρείται ως εγγραφή σε επίσημο μητρώο/κατάλογο, 

και δεδομένου δε ότι η Ενημερότητα Πτυχίου δεν χορηγείται σε εργοληπτικές 

επιχειρήσεις κατώτερες της 3ης τάξης σύμφωνα με την ΥΑ Δ15/οικ/15658/2013 

(ΦΕΚ Β΄ 2300, βλ. αναλυτικά σκέψεις 31, 32), προκύπτει ότι οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο ΜΕΕΠ για τάξεις κατώτερες της 3ης 

τάξεως, δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο κατά την έννοια του ν. 

4412/2016, ούτε δύνανται να εκδώσουν Ενημερότητα Πτυχίου από την οποία 

σε συνδυασμό με το ΜΕΕΠ προκύπτει κατά νόμιμο τεκμήριο το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο εργολαβιών του Δημοσίου. 

41. Επειδή, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της 

επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ελάφρυνσης των 

διαγωνιζομένων από την υποχρέωση προσκόμισης πολυάριθμων 

πιστοποιητικών και εγγράφων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής, 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/details/29/51
http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/details/29/51
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και σε κάθε περίπτωση η υποβολή του συμπληρωμένου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ στα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη πεδία αποτελεί ουσιώδη τυπική προϋπόθεση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, παράβαση δε του κανόνα αυτού εκ μέρους του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, δηλαδή υποβολή ελλιπούς κατά περιεχόμενο 

δήλωσης, συνιστά ουσιώδη παράλειψη συνεπαγόμενη αποκλεισμό του 

υποψηφίου (ΑΕΠΠ 96/2017). 

42. Επειδή ως προκύπτει από τα έγγραφα και στοιχεία της διαδικασίας, 

όπως βρίσκονται αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, η  ... δήλωσε στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε ότι ι) Είναι εγγεγραμμένη σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, αναγράφοντας 

τη με αριθ. ... Βεβαίωση Εγγραφής της στο ΜΕΕΠ, και ειδικότερα δήλωσε ότι 

διαθέτει ΜΕΕΠ 2η ...,...,...,... και 1η Τάξη στα ...,...χωρίς να δηλώσει 

Ενημερότητα Πτυχίου, και ευλόγως καθόσον Ενημερότητα Πτυχίου 

προβλέπεται μόνο για τους εργολήπτες από την τάξη 3η και άνω και ιι) Στο 

ερώτημα του ΤΕΥΔ δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; (ΣΗΜ. Εισηγήτριας νοείται η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο 

εργοληπτών ήτοι η Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ μαζί με την Ενημερότητα 

Πτυχίου βλ. σκέψεις 20, 21, 25, 30-32) η προσφέρουσα απάντησε …ι, παρότι 

η απλή εγγραφή της στο ΜΕΕΠ χωρίς την Ενημερότητα Πτυχίου σαφώς δεν 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής και ιδία δεν καλύπτει το 

απαιτούμενο ανεκτέλεστο  (σελ. … του ΤΕΥΔ), και ιιι) Στο Μέρος …: Κριτήρια 

επιλογής α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  στο ερώτημα-πεδίο 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Πληροί όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; απάντησε …., και ιν) στο τμήμα …: Οικονομική 

και χρηματοοικονομική επάρκεια δεν συμπλήρωσε τίποτε. Συνεπώς όπως 

βάσιμα αναφέρει η προσφεύγουσα, δεν έχει προαποδειχθεί ως απαιτείται η 

συνδρομή του τεθέντος χρημοατοοικονομικού κριτηρίου περί ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβιών του Δημοσίου. Και τούτο διότι με τις δηλώσεις της ... 

στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε, δηλώθηκε μεν η εγγραφή στο ΜΕΕΠ, ωστόσο δεν 

δηλώθηκε ότι διαθέτει Ενημερότητα Πτυχίου ΕΠ -ούτε και θα μπορούσε άλλως 

τε αφού η διαγωνιζόμενη διαθέτει ΜΕΕΠ 1ης και 2ης τάξης για τις οποίες δεν 
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προβλέπεται χορήγηση Ενημερότητας Πτυχίου ΕΠ (σκέψεις 31, 32 και 40)- ενώ 

περαιτέρω η διαγωνιζόμενη δεν δήλωσε ούτε στα οικεία πεδία του ΤΕΥΔ ότι 

πληροί το χρηματοοικονομικό κριτήριο επιλογής περί του ανεκτέλεστου. 

Συναφώς είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι 

καλύπτεται η παράλειψη της διαγωνιζόμενης ..., να δηλώσει στο ΤΕΥΔ που 

κατέθεσε ότι πληροί το χρηματοοικονομικό κριτήριο επιλογής της μη 

υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων. Και τούτο διότι το γενικό ερώτημα του Μέρους I… 

(α) του ΤΕΥΔ προς τον διαγωνιζόμενο : Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής;                      [] Ναι [] Όχι και η συναφής καταφατική απάντηση δεν 

υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τον διαγωνιζόμενο από την ρητή υποχρέωση να 

απαντήσει σε όλες τις λοιπές ερωτήσεις-ενότητες του Μέρους… του ΤΕΥΔ και 

ιδία τις ερωτήσεις-ενότητες του κεφαλαίου …: Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια. Ειδικότερα η απάντηση στο παραπάνω γενικό 

ερώτημα του Μέρους … (α) του ΤΕΥΔ -το οποίο απάντησε η ...- απαλλάσσει 

μεν από την υποχρέωση συμπλήρωσης των λοιπών ερωτημάτων-ενοτήτων 

του Μέρους …, αλλά τούτο ρητώς και σαφώς μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα 

α του Μέρους … χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 

ενότητα του Μέρους… (βλ. διακήρυξη σκέψη 33 στο τέλος). Ωστόσο όμως εν 

προκειμένω δεν προβλέπεται πουθενά στην διακήρυξη αυτή η δυνατότητα 

συμπλήρωσης μόνον του Μέρους … Ενότητα α του ΤΕΥΔ, ούτε προβλέπεται 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα λοιπά πεδία του 

Μέρους… ΤΕΥΔ και μάλιστα την ενότητα … Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια. Αντίθετα ρητά προβλέπεται στο ίδιο το ΤΕΥΔ ότι ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ… και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος ……. Δεδομένου δε ότι, η 

αναθέτουσα αρχή ανήρτησε στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού υπόδειγμα 
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ΤΕΥΔ, ήτοι έγγραφο της σύμβασης που διέπει τους όρους του διαγωνισμού, 

ρητά σύμφωνα με τον όρο … της διακήρυξης, κάθε διαγωνιζόμενος όφειλε να 

συμπληρώσει τα οικεία πεδία του ΤΕΥΔ ως προβλέπεται στο ίδιο το ΤΕΥΔ και 

ως ειδικά απαιτείται σχετικά με το επίμαχο χρηματοοιοικονομικό κριτήριο περί 

ανεκτελέστου σύμφωνα τον … της διακήρυξης. Δεδομένου δε ότι στον όρο ... 

της διακήρυξης προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στην 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια επί ποινή αποκλεισμού, η σχετική 

ενότητα του Μέρους … του ΕΕΕΣ επ’ ουδενί λόγω δεν μπορούσε να απαλειφθεί 

από το ΤΕΥΔ (βλ. ad hoc ΔΕφ Κομ. 49/2018, ΑΕΠΠ 509/2019). Και ασφαλώς 

εν προκειμένω όχι μόνον δεν απαλείφθηκε αλλά συμπεριελήφθη με τον ρητό 

όρο συμπλήρωσης όλων των πεδίων-ερωτημάτων αυτού (βλ. σκέψη 33 στο 

τέλος). Συνεπώς και εφόσον η διαγωνιζόμενη ... δεν δήλωσε -ούτε εδύνατο να 

δηλώσει λόγω εγγραφής στην … και …τάξη- ότι διαθέτει πέραν της βεβαίωσης 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ επί πλέον και Ενημερότητα Πτυχίου, οπότε, μόνο στην 

περίπτωση αυτή θα εκαλύπτετο προαποδεικτικά και το τεθέν 

χρηματοοικονομικό κριτήριο περί ανεκτέλεστου, σύμφωνα με το σχετικό νόμιμο 

τεκμήριο (σκέψεις 20, 21, 25, 30-32, 40), η διαγωνιζόμενη δεν προαπέδειξε την 

εκπλήρωση του χρηματοοικονομικού κριτηρίου περί του ανεκτέλεστου, διότι 

ουδέν περί αυτού δήλωσε στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε, καθισταμένης απορριπτέας 

της προσφοράς της για τον λόγο αυτό ήδη στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, 

σύμφωνα με τα άρθ. 18, 53, 71, 75, 79, 93, 104 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 17-

20, 22, 23, 29, 27, 28), τους όρους …, ...β), … και το τεύχος ΤΕΥΔ της 

διακήρυξης (σκέψη 33). Συναφώς είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός της 

αναθέτουσας αρχής ότι το ανεκτέλεστο αποτελούσε στοιχείο που θα ελεγχότανε 

κατά το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Και τούτο διότι ως έχει ad hoc κριθεί, 

εφόσον η ίδια η διακήρυξη -ως εν προκειμένω στον όρο …-  ορίζει ρητώς ότι 

απαιτείται η προαπόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου που αναφέρεται στη μη 

υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων τούτο απαιτείται να προαποδειχθεί με τη σχετική 

ρητή δήλωση του υποψηφίου στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (βλ. ad hoc ΔΕφ Κομ. 49/2018, 

ΑΕΠΠ 1411/2019 Εισηγήτρια Μ. Κανάβα). Και μόνον εφόσον προαποδεικτικά 
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με την προσήκουσα συμπλήρωση του ΤΕΥΔ προκύπτει ότι συντρέχει το 

απαιτούμενο χρηματοοικονομικό κριτήριο, μεταγενεστέρως είναι δυνατόν -και 

απαιτείται τότε πλέον- σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού να προσκομιστεί 

και η προβλεπόμενη απόδειξη των όσων προαποδεικτικά απαιτείται να έχουν 

ήδη δηλωθεί στο υποβληθέν ΤΕΥΔ, μεταξύ των οποίων και το 

χρηματοοικονομικό κριτήριο περί του ανεκτέλεστου, σύμφωνα με τους όρους 

... Β), ...β), …, … της διακήρυξης (σκέψη 33) και τα άρθ. 79 και 104 του ν. 

4412/2016 (σκέψεις 22, 23, 29, 28). Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να γίνει 

δεκτή η προσφυγή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος 

που έκανε αποδεκτή την προσφορά της ... και την ανακήρυξε προσωρινή 

ανάδοχο, ενώ η προσφορά έπρεπε να απορριφθεί κατά δέσμια αρμοδιότητα 

της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τις ως άνω εκτενώς αναφερόμενες ρητές 

και σαφείς διατάξεις του νόμου και της διακήρυξης και τις αρχές της 

νομιμότητας, τυπικότητας και διαφάνειας της διαδικασίας (σκέψεις 34-38). Και 

τούτο διότι δεν προέκυψε σύμφωνα με τον νόμο και την διακήρυξη ότι η ... 

εκπληρώνει το τεθέν χρηματοοικονομικό κριτήριο επιλογής ότι δεν υπερβαίνει 

τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

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

(και σκέψεις 39-41). 

43.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

44. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το 

μέρος που έκανε δεκτή τη προσφορά του οικονομικού φορέα ... και τον 

ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού. 

45. Επειδή ύστερα από τη παραπάνω σκέψη 44, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει επιστραφεί (άρθ. 363 του ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την Προδικαστική Προσφυγή. 
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Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 

Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του κατατεθέντος παραβόλου. 

 

 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 1 Μαρτίου 2021 και εκδόθηκε την 22 Μαρτίου 

2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

          Η Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας 

    ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ 


