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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Π.) 

6ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε την 26η  Ιουνίου 2020 με την εξής σύνθεση: Ιωάννα Θεμελή 

Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Ειρήνη Αψοκάρδου και Μαργαρίτα Κανάβα Μέλη. 

 

Για να εξετάσει την από 18-5-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 608/19-5-2020 της εταιρείας με την επωνυμία ..., 

και τον διακριτικό τίτλο  ... , που εδρεύει στην …, οδός … αριθ. …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα, 

 

Kατά της ... (εφεξής αναθέτουσα αρχή), που εδρεύει στη ..., …, και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα ζητά ι) να ακυρωθεί 

η απόφαση 369-18/6-5-2020 και το 1ο Πρακτικό που ελήφθη στα πλαίσια του 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ... 2019-2020», με την οποία 

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο κ. ..., και ιι) να απορριφθεί η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και να αποκλεισθεί από την 

διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1. Επειδή για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο ποσού 810 ευρώ, υπολογιζόμενο επί της βάσει του 

προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου, ποσού  161.290,32 ευρώ χωρίς 
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ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 

και 2 του ΠΔ 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με 

κωδικό …, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ του 

παραβόλου με την ένδειξη ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ, και το από 18-5-2020 αποδεικτικό 

πληρωμής του στην ….).       

         2. Επειδή με την υπ΄ αριθ. πρωτ. …. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

διακηρύχθηκε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του 

έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ... 2019-2020, 

CPV ..., συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου πεντακόσιες σαράντα 

ημέρες (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, επί τη βάσει προσφερομένων ποσοστών έκπτωσης (άρθ. 11, 12,14 

της διακήρυξης). 

         3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε την 6-4-2020 

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

καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε συστημικό 

αριθμό .... 

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

έναρξης της διαδικασίας  και της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και συνεπώς 

παραδεκτά ασκήθηκε η προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

         5. Επειδή στον διαγωνισμό συμμετείχαν η προσφεύγουσα και ο 

προσωρινός ανάδοχος, με τις προσφορές τους υπ΄ αριθ. ... και ... αντίστοιχα. 

         6. Επειδή την 28-4-2020 συνεδρίασε η Επιτροπή του Διαγωνισμού και 

εξέδωσε το 1ο Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο αποσφράγισε τις 

προσφορές και ανάρτησε στην λειτουργικότητα επικοινωνία του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (εφεξής η επικοινωνία), Κατάλογο 

Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας, ως εξής : 

… Επωνυμία Προσφέροντα                                                               Ποσοστό 

…  ...                                                         26% 

… ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ                                      21% 

… ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Εν συνεχεία εξέτασε τις προσφορές, έκρινε αποδεκτές αμφότερες τις 

προσφορές, και εισηγήθηκε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του κ.  

....  

         7. Επειδή με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση με αριθ. 369-18/6-5-

2020 (απόσπασμα από το πρακτικό με αριθ. 18/6-5-2020 συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής), εγκρίθηκε το παραπάνω 

Πρακτικό (σκέψη 6), και ανακηρύχθηκε ο κ. ... προσωρινός ανάδοχος του 

έργου. Η προσβαλλόμενη απόφαση, με ενσωματωμένο το σχετικό Πρακτικό 

κοινοποιήθηκαν την 12-5-2020 στην προσφεύγουσα και τον προσωρινό 

ανάδοχο, μέσω της επικοινωνίας. 

         8. Επειδή κατά της ως άνω απόφασης (σκέψη 7), ασκήθηκε η υπό κρίση 

προσφυγή νόμιμα και εμπρόθεσμα με ανάρτηση την 18-5-2020, με ανάρτηση 

στην λειτουργικότητα επικοινωνία του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ (εφεξής η επικοινωνία), με τη  χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου, και κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ αυθημερόν από την προσφεύγουσα 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και 

την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

         9. Επειδή την 19-5-2020 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην 

προβλεπόμενη στο άρθ. 365 παρ. 1 περ. (α) του ν. 4412/20169 και στο άρθ. 

9 παρ. παρ. 1 περ. (α) του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση μέσω της επικοινωνίας 

της υπό εξέταση προσφυγής, στον προσωρινό ανάδοχο. 

         10. Επειδή την 28-5-2020 η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στην ΑΕΠΠ 

τo με αριθ. 33218/5875/28-5-2020 έγγραφο με τις απόψεις επί της 

προσφυγής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

          11. Επειδή η υπό εξέταση προσφυγή 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 των με αριθ. 750 και 891/2020 Πράξεων της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου περί ορισμού ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής και 

εισηγητή-κλήση περί απόψεων επί αιτήματος προσωρινών μέτρων και περί 

ορισμού νέας ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής, αντίστοιχα. 

         12. Επειδή η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της προσφυγής κατά το αίτημα ακύρωσης της προσβαλλόμενης 
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απόφασης,  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 παράνομη αποδοχή 

της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, ζητώντας το αποκλεισμό του, επί 

τω τέλει όπως ανακηρυχθεί η ίδια προσωρινή ανάδοχος έχοντας υποβάλει 

την αμέσως επόμενη κατά σειρά αποδεκτή προσφορά. 

         13. Επειδή η προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα άρθ. 18, 53 παρ. 1 και 2, 

75 παρ. 1, 2,3, 103 του ν. 4412/2016, τα άρθ. 23, 22.Γ.Α, 25.1, 25.2, 25.4 της 

διακήρυξης, το άρθ. 20 παρ. 4 του ν. 3691/2008, την κανονιστική φύση της 

διακήρυξης, τις αρχές της ισότητας, νομιμότητας και τυπικότητας  ισχυρίζεται 

ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, διότι «..όπως προκύπτει 

από τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πρώτου, σε σειρά μειοδοσίας («...»), 

στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε δεν δήλωσε το παραμικρό προς πλήρωση του .. 

απαραίτητου, επί ποινή αποκλεισμού, όρου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008, ως ρητώς απαιτεί η 

διακήρυξη, ήτοι, την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής που τίθεται στον όρο 

22.Γ της διακήρυξης. Μάλιστα, ο ως άνω οικονομικός φορέας, καίτοι υπέβαλε 

έντυπο ΤΕΥΔ που περιελάμβανε το ανωτέρω πεδίο και δοθέντος, επιπλέον, 

ότι είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ, όπως προκύπτει, άλλωστε, και από το ίδιο 

αυτό έντυπο (βλ. ΤΕΥΔ του, σελ. 2, όπου αναγράφει: «ΜΕΕΠ, αρ. Μητρώου 

...»), όφειλε, για τη νόμιμη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, να δηλώσει - 

εφόσον αυτό ισχύει - 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. Μόλα ταύτα, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας και, πλέον, προσωρινός μειοδότης, ήτοι, ο ..., δεν 

συμμορφώθηκε με τον ανωτέρω, επί ποινή αποκλεισμού τεθέντα, όρο, καθώς, 

στο έντυπο ΤΕΥΔ που υπέβαλε δεν δήλωσε το παραμικρό περί του 

ανεκτελέστου υπολοίπου των εργολαβικών του συμβάσεων, παραβαίνοντας 

ευθέως την ως άνω, εκ της διακήρυξης και του νόμου, υποχρέωσή του. 

…Σημειωτέον ότι, εν προκειμένω, η ελλιπής συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, ως προς 

την πλήρωση του κριτηρίου του όρου 22.Γ της διακήρυξης, συνιστά ουσιώδη 

παράλειψη η οποία δεν δύναται να συμπληρωθεί με την παροχή 

διευκρινίσεων, διότι, επί υποβολής ελλιπούς ΤΕΥΔ, η αναθέτουσα αρχή ούτε 
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οφείλει, ούτε δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις, καθώς τούτο θα είχε ως 

αποτέλεσμα ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων μεταβολή της υποβληθείσας 

προσφοράς του συμμετέχοντος από τον οποίο θα ζητείτο… 2.2. Περαιτέρω, 

στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υπέβαλε ο 

προσωρινός μειοδότης και στο πεδίο II.Α με τίτλο «Μέρος II: Πληροφορίες 

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

φορέα» (σελ. 2 ΤΕΥΔ), υπάρχει το εξής ερώτημα: «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);». Σε περίπτωση καταφατικής 

απάντησης που, εν προκειμένω, έδωσε (και) ο οικονομικός φορέας ... 

(δηλαδή, ΝΑΙ), το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: «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. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό Τ.Ε.Υ.Δ. ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ... 2019- 2020». 3 εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο:». Επί των ανωτέρω, ο προσωρινός μειοδότης ... απάντησε μόνο 

στο υπό (α) ερώτημα, σημειώνοντας «α) [ΜΕΕΠ αρ.Μητρώου ...]», τίποτα στο 

υπό (β), αλλά και το παραμικρό στο υπό (γ), όπου θα έπρεπε να αναφέρονται 

τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την υπό (α) απάντησή του. Συνεπώς, και με 

δεδομένο ότι είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

όφειλε, στα πλαίσια της προαπόδειξης που επιτάσσεται από το γράμμα και του 

πνεύμα του νόμου, αναφορικά με το νόημα και το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ, να 

δηλώσει τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή στο ΜΕΕΠ, όπως, 

επί παραδείγματι, η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (αριθ. πρωτοκόλλου), οι 

τάξεις του πτυχίου (π.χ. οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά κ.ο.κ), 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ατομικής επιχείρησης, ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητες κλπ. Τα ανωτέρω καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο των 
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απαιτήσεων της διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει και εν συνεχεία, ο 

οικονομικός φορέας να αποδείξει ότι πληροί. Πλην όμως, οι απαιτήσεις αυτές, 

όπως επιτάσσει το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει ο οικονομικός 

φορέας να τα επικαλεστεί και σε επίπεδο προαπόδειξης, περιλαμβάνοντάς τα 

στο ΤΕΥΔ που θα υποβάλει. 2.3. Τέλος, ομοίως, ο προσωρινός μειοδότης, στο 

«Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και, 

συγκεκριμένα, στο πεδίο 10 του ΤΕΥΔ, ερωτάται αν «Ο οικονομικός φορέας 

προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:». Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο 

πεδίο δεν έχει διαγράφει, από την αναθέτουσα αρχή, απαιτώντας, επομένως, 

να συμπληρωθεί, γεγονός το οποίο, άλλωστε, προκύπτει και από το γεγονός 

ότι αυτό αφορά όρο της διακήρυξης και, επομένως, στα πλαίσια της 

απαιτούμενης προαπόδειξης των όρων της διακήρυξης και το νόμο, όφειλε ο 

διαγωνιζόμενος να απαντήσει. Εν προκειμένω, ο προσωρινός μειοδότης δεν 

απάντησε ουδέν στο ανωτέρω ερώτημα, το οποίο είναι σαφές πως έχρηζε 

απάντησης, συναφώς, η μη απάντηση καθιστά την προσφορά του ασαφή και 

απορριπτέα και για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι αφενός δεν απάντησε σε 

υποχρεωτικό ερώτημα του ΤΕΥΔ και δεν πληρώθηκε η σχετική απαίτηση του 

σχετικού όρου της διακήρυξης.» 

         14. Επειδή η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στις απόψεις της επί της 

προσφυγής ότι «…O Οικονομικός Φορέας «...» στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν έχει συμπληρώσει στο Μέρος ΙV: Κριτήρια 

επιλογής, Τμήμα B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την 

παράγραφο (6) που αφορά δήλωση του Οικονομικού Φορά για το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Θεωρούμε όμως, ότι 

κατά την φάση προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 4.2 της αρ. Οικ … 

( ... ) διακήρυξης του έργου ο προσωρινός μειοδότης, θα προσκομίσει τα 

απαραίτητα στοιχεία για την απόδειξη της μη υπέρβασης των ανώτατων 

επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων…» 

         15. 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 
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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. ..» 

16. 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…» 

17. 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……» 

18. Επειδή, το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: « 1. Τα κριτήρια 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας β) την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια… 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 
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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. .. 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 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». Στο δε Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 

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…» 

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

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

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

εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις…»   

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

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες 

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

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

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

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: .. β) 

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

τα άρθρα 75, 76 και 77 … Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του 



Αριθμός απόφασης: 804 /2020 
 

9 
 

οικονομικού φορέα ότι … πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει 

τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή… 4. 

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. … 5. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας...» 

21. 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. Αιτήσεις εγγραφής 

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

ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε 

αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 78. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο 

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

διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον 

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 
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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… και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής 

καταλληλότητας γενικής εμπειρίας.  6. Οι πληροφορίες που μπορούν να 

συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την 

πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

μπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό 

φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί μια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές 

εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που 

είναι εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο 

κατάλογο. 7. Οι απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, που καλύπτονται από τον επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, 

είναι σύμφωνες με τo άρθρο 80, και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 

82…» 

22. 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…» 

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

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



Αριθμός απόφασης: 804 /2020 
 

11 
 

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 …» 

24. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: 

«1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

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...» 

         25. 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). 

         26. 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 ….» 

          27. Επειδή στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: « 1. Οι τάξεις 

του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές 
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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. 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` 
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επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία 

αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος 

ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. 

Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος. 5. Στη δεύτερη τάξη του 

Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του 

τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:  α) 

Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς 

Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμίδας και δύο (2) 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμίδας. 5.β) 

Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 

αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 4. Τα πάγια 

αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό 

και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για 

τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ` επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία 

που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από 

συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 

συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι 

εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα 

μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 99 του παρόντος.  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.  γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία, 
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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: 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` 
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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 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 
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περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και πέντε τοις 

εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει 

για την έβδομη τάξη.  γ) Διαθέτουν Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην 

περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, τουλάχιστον 

ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην 

οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.  δ) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, 

όπως ορίζονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 

παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των 

παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην 

περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.  Από τα πιο 

πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) πρέπει να είναι 

ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) 

μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα 

επιβατικά αυτοκίνητα. ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής 

επιχείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. 

αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις 

κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική 

κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση έτους για τη χρήση του 

οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση 

αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την 

υποβολή της αίτησης, ως εξής: i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το 

Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται 

το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο 

Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την 

αφαίρεση, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται 

για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία 

προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από 

προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και 

δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.   Ως Σύνολο Υποχρεώσεων 

ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουμένων των 



Αριθμός απόφασης: 804 /2020 
 

17 
 

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 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… 10. Για κατάταξη στις 
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ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν 

απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος. 11. 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. » 

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

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

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

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

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

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

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μαζί με την ενημερότητα πτυχίου που 

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

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

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

faqgia-to-n-4412-2016/details/29/51).  Ως τούτο εξ άλλου ρητά προβλεπόταν 

και στο προισχύσαν νομικό πλαίσιο και ιδία στο άρθ. 20 παρ. 5 του ν. 

3669/2008 σύμφωνα με το οποίο «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.» 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 

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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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), 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. 

         29. Επειδή σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(Απόφαση 3/24-01-2018 με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» προβλέπεται ότι: «…. 2.1 Υποβολή Τo 

ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την 

υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, και την 

παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, διότι με 

τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο ως άνω κανόνας της προαπόδειξης, που 

εισάγει ο ν. 4412/2016, με την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και προκαλείται 

πρόσθετο διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 2.2 

Προσαρμογή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές Οι αναθέτουσες αρχές 

προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στην εκάστοτε διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

διαμορφώνοντάς το, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους (λόγους 

αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής), που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης…  2.3 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς: Η 

συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς διενεργείται στο, 

ήδη προσαρμοσμένο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, το 
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οποίο παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο από αυτήν. Ειδικότερα: Ως προς 

το ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς δύνανται: --- είτε να επεξεργάζονται και να 

συμπληρώνουν το ήδη διαμορφωμένο και αναρτημένο (σε επεξεργάσιμη 

μορφή) από την αναθέτουσα αρχή, --- είτε να επεξεργάζονται και να 

διαμορφώνουν οι ίδιοι εξαρχής το ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνοντας τα 

απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη διαδικασία πεδία.[….] 2.3.1 Τα πεδία του 

ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/ και συμπληρώσεων. Επισημαίνεται 

ότι, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή 

περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, 

παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν προκειμένου 

να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως 

οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την προσφορά τους, έγγραφο ή 

δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

….2.3.3 Το ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής 

κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές δεν 

δύνανται να αποκλείουν οικονομικούς φορείς λόγω μη συμπλήρωσης ή 

εσφαλμένης συμπλήρωσης από τους τελευταίους πεδίων του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, τα 

οποία αφορούν σε στοιχεία που δεν συνδέονται με όρους της διακήρυξης/ 

αίτησης συμμετοχής, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν 

παραμείνει στο διαμορφωθέν από τις αναθέτουσες αρχές ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. Τα ως 

άνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αντίστοιχα, κατά 

τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, περιλαμβάνουν ή/ και 

συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων 

της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές δεν λαμβάνουν 

υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω πεδία. …. 3.1 

…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); Στο ως άνω 

πεδίο, 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 
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ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό, επί 

της παρούσης, εθνικό “επίσημο  κατάλογο” που πληροί τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 8327 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες 

συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν 

υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 

4412/2016. … Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 

που αφορά στην εγγραφή οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν 

μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης 

(προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού 

οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας 

εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής 

ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την 

εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική 

ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.…3.4 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής: Ενότητα α:Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής …. Η αναθέτουσα αρχή, έχει τη διακριτική 

ευχέρεια, στα έγγραφα της σύμβασης, να επιλέξει,: --- είτε μόνο την 

συμπλήρωση, εκ μέρους των οικονομικών φορέων της ενότητας α “Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής” --- είτε την αναλυτική συμπλήρωση, εκ 

μέρους τους τω ν πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV, κατά 

περίπτωση. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω γενικής ένδειξης εκ μέρους 

της αναθέτουσας αρχής επιτρέπεται μόνο εφόσον η τελευταία έχει δηλώσει 

ρητά στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης, ότι οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α 

“Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει αντίστοιχα το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, απαλείφοντας τις 

Ενότητες Α έως Δ του Μέρους ΙV, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους 

οικονομικούς φορείς. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν έχει επιλέξει 

τη συμπλήρωση της ως άνω Ενότητας α «Γενική Ένδειξη», οι Ενότητες Α – Δ 

συμπληρώνονται ως εξής:… υποσημ. 45:… Ως προς το ΤΕΥΔ επισημαίνεται 

ότι η σχετική απαλοιφή των πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV 

πρέπει να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή στο διαμορφωμένο από αυτήν 

ΤΕΥΔ. Σε περίπτωση τυχόν εκ παραδρομής διαμόρφωσης αυτού, τόσο με τη 
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διατήρηση της Γενικής Ένδειξης όσο και με τα πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ, 

αντιμετωπίζεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Ενότητα 2.3 της παρούσας….» 

         30. Επειδή στο άρθ. 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 οριζόταν ότι « 4. Κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση 

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

κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως 

αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του παρόντος, 

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

διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου 

τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια: Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι 

και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους, για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το τετραπλάσιο του 

μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και χρησιμοποιείται σαν 

παρανομαστής του κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή 

από το τετραπλάσιο του μέσου όρου του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως 

αυτό ορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 

παρόντος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο 

κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια του τρία (3). Κάθε 

χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου 

εργασιών του 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 
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(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 

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

εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι 

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

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

ή μέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 

αναγνωρισμένοι υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρμογή των ορίων, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων λαμβάνει υπόψη 

ιδίως την ανάγκη δίκαιου καταμερισμού των έργων μεταξύ των τάξεων του 

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

απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μη υπέρβασης του ως άνω 

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

ανεκτέλεστο μέρος.» 

          31. Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι 

«...Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Οι μεμονωμένοι προσφέροντες 

πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής…Κριτήρια 

επιλογής (22.Β - 22.Δ) 22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς 

να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες 

έργου του άρθρου 21 της παρούσας. .. 22.Γ. Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια 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. …  Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 23.1 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
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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 εως δ) και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας…23.5. 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 

22.Γ Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται: … 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 24.2. Ο 

ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: - α) το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), - β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 

της παρούσας….Άρθρο 25: Υπεργολαβία 25.1. Ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει….»  

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 
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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).  

33.  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 

Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27). 

34. 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 
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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). 

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

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

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

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

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

λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

Επιβάλλεται δε να προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη τα προς 

συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά 

την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Ενόψει 

τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας 

και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν τη 

διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 

υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, 

στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την 

απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό (ΣτΕ 39/2017, 

ΔΕφΠατρ 39/2017, ΣτΕ 5022/2012). Επομένως δεν είναι νόμιμος ο 

αποκλεισμός διαγωνιζομένου για το λόγο ότι δεν προσκόμισε δικαιολογητικά 

διαφορετικά ή πρόσθετα από τα ρητώς αξιούμενα, και μάλιστα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέμπει 

ειδικώς ως εφαρμοστέο στο διαγωνισμό δίκαιο (ΣτΕ 3703/2010, 1329, 1616, 

1619/2008, ΕΑ 53/2011). 

36. Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία, βάσει των 

αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας που διέπουν τη 

διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 

υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, 
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στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, και κατά συνέπεια ανεξαρτήτως παντός 

άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έγγραφα  ή δικαιολογητικά μη 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη ή δεν προσκόμισε δικαιολογητικά πρόσθετα ή 

διαφορετικά από τα ρητώς αξιούμενα (ΕΑ ΣτΕ 18, 53, 19, 19/2011, 254/2008, 

318/2013 ΔΕφΑθ (ΑΣΦ) 18/2015, ΣτΕ 10833, 1084/2010). Περαιτέρω, η 

αναθέτουσα αρχή δεν δύναται νομίμως να απορρίψει προσφορά στηριζόμενη 

σε λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη (C-278/14, SC 

Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228, σκ 28, και απόφαση  

Medipac C-6/05, EU:C:2007, 337, σκέψη 54). 

         37. Επειδή ως προκύπτει από τα στοιχεία και τα έγγραφα της 

διαδικασίας, όπως βρίσκονται αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε ΤΕΥΔ, 

προκειμένου να προαποδείξει -μεταξύ άλλων και- την συνδρομή στο 

πρόσωπό του, του χρηματοοικονομικού κριτηρίου επιλογής ως απαιτείται επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, στα άρθ.  22.Β, 23.1, 23.2, 22.Γ της 

διακήρυξης (σκέψη 21) και στα άρθ. 75 παρ. 1 περ. β), παρ. 3, 79, 93, 104 

του ν. 4412/2016 (σκέψεις 18, 20, 23, 24, 25). Ωστόσο, όπως βάσιμα 

αναφέρεται στο πρώτο λόγο της προσφυγής, αποδέχεται η αναθέτουσα αρχή 

στις απόψεις της, και προκύπτει από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε ΤΕΥΔ, στο οποίο δεν έχει 

δηλώσει ότι πληροί το επίμαχο κριτήριο και ιδία δεν δήλωσε 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, όπως ισχύει. Ειδικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος ουδέν δήλωσε 

στο οικείο ερώτημα-πεδίο του Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια 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: Σημείωση: 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. Να αναφερθεί αν καλύπτεται η 

συγκεκριμένη απαίτηση, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται 
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στη διακήρυξη. Περαιτέρω, όπως αποδέχεται η αναθέτουσα αρχή, και ως 

προκύπτει από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου δεν προσκομίστηκαν ούτε αποδεικτικά στοιχεία περί του 

ανεκτέλεστου -έστω και ανεπίκαιρα στο παρόν στάδιο της διαδικασίας- 

σύμφωνα με το άρθ. 23.5 της διακήρυξης. Συνεπώς είναι βάσιμος ο πρώτος 

λόγος της προσφυγής και πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση 

που αποδέχτηκε την προσφορά του κ. ... και τον ανακήρυξε προσωρινό 

ανάδοχο, ενώ κατά δέσμια αρμοδιότητα η προσφορά του έπρεπε να 

απορριφθεί διότι δεν προαπέδειξε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του το 

χρηματοοικονομικό ποιοτικό κριτήριο επιλογής, σύμφωνα με τα άρθ. 22.Γ, 

23.1, 23.2, 23.5 της διακήρυξης (σκέψη 31), τα άρθ. 18, 53, 71, 75, 79, 91, 

104 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25) και τις αρχές της 

τυπικότητας, νομιμότητας και διαφάνειας (σκέψεις 32-36) 

         38. Επειδή κατόπιν της παραπάνω σκέψης 37 προκύπτει επαρκές και 

αυτοδύναμο αιτιολογικό έρεισμα αποδοχής του αιτήματος της προσφυγής και 

ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης που αποδέχτηκε ενώ έπρεπε να 

απορρίψει τη προσφορά κ. .... Συνεπώς η εξέταση των λοιπών λόγων της 

προσφυγής που αφορούν στην ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης 

που αποδέχτηκε την προσφορά, λόγω φερόμενων πλημμελειών του ΤΕΥΔ, 

παρέλκει, δοθέντος ότι η ως άνω πλημμέλεια της προσβαλλόμενης και της 

προσφοράς παρέχουν αυτοτελές νόμιμο έρεισμα για την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης απόφασης και την αποδοχή του αιτήματος της 

προδικαστικής προσφυγής (ΕΑ ΣτΕ 326/2011, 1238, 1132, 420/2010, 

750/2007, 227, 83/2013, 344/2017, 102/2015, 82/2014, ΔΕφΑθ 514/2014 

(ΑΝΑΣΤ), 239/2019, 841/2012 (ΑΣΦ), ΔΕφΘεσ/νικης 83/2019 κ.α.) 

Ανεξαρτήτως αυτού σημειώνεται ότι ι) Ο μεν τρίτος λόγος της προσφυγής 

είναι απορριπτέος, δεδομένου ότι από το ΤΕΥΔ του κ. ... δεν προκύπτει 

ουδεμία ασάφεια -ως αβασίμως υποστηρίζεται με την προσφυγή- περί την μη 

υπεργολαβική ανάθεση μέρους της σύμβασης. Συγκεκριμένα, σαφώς 

απαντήθηκε στο οικείο πεδίο της σελ. 7 του ΤΕΥΔ ότι ο προσφέρων δεν 

προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους. Κατόπιν αυτού, παρέλκει η οποιαδήποτε απάντηση στο πεδίο της 

σελ. 19 ΤΕΥΔ : 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: . 
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Tο επίμαχο αυτό πεδίο ορθά δεν απαντήθηκε διότι προϋποθέτει την θετική 

απάντηση περί υπεργολαβικής ανάθεσης στο οικείο πεδίο της σελ. 7 του 

ΤΕΥΔ, ενώ εν προκειμένω εδόθη αρνητική απάντηση. Ειδικότερα, στο 

επίμαχο πεδίο της σελ. 19 του ΤΕΥΔ ζητείται να δηλωθεί το τμήμα εκείνο της 

σύμβασης που θέλει ανατεθεί υπεργολαβικά, όπερ ανεφάρμοστο εν 

προκειμένω, λόγω της προηγηθείσας αρνητικής απάντησης περί μη 

υπεργολαβικής ανάθεσης και ιι) Εξ άλλου, είναι απορριπτέοι και οι λοιποί 

ισχυρισμοί της προσφυγής περί πλημμελούς συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ, 

καθώς σε κάθε περίπτωση ο κ. ... δεν όφειλε να συμπληρώσει το πεδίο 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); Και τούτο διότι 

ως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών ΓΓ Υποδομών ( http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=130) 

ο κ. ... διαθέτει πτυχίο 1ης τάξης του ΜΕΕΠ. Ωστόσο η συγκεκριμένη 

λανθασμένη απάντηση και ιδία όλες οι επόμενες λανθασμένες ή/και 

ελλείπουσες απαντήσεις στο ΤΕΥΔ που συσχετίζονται με την συγκεκριμένη 

αρχική λανθασμένη απάντηση, δεν θα μπορούσαν νομίμως να επιφέρουν τον 

αποκλεισμό της προσφοράς του. Και τούτο διότι δεν απαιτείται από την 

διακήρυξη υποχρεωτικά η εγγραφή των διαγωνιζομένων σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και συγκεκριμένα στο 

ΜΕΕΠ με ενημερότητα πτυχίου. Συνεπώς, η τυχόν λανθασμένη ελλειπής ή μη 

προσήκουσα απάντηση στο συγκεκριμένο πεδίο του ΤΕΥΔ περί εγγραφής σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο, και στα λοιπά συσχετιζόμενα με αυτό πεδία, δεν 

μπορούν να επιφέρουν τον αποκλεισμό του προσφέροντος. Σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τον νόμο, η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων -όπερ δεν ζητείται από την διακήρυξη- δεν 

ταυτίζεται με την απλή εγγραφή στο ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως ενημερότητας 

πτυχίου. Αντίθετα μάλιστα, μόνον η εγγραφή στο ΜΕΕΠ μαζί με την 

προσκόμιση της ενημερότητας πτυχίου έχει την έννοια της εγγραφής και 

συνιστά εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων, και τούτο μόνον εφόσον πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση με 

εγγραφή από την τάξη 3η και πάνω, μη χορηγουμένης ενημερότητας για 

κατώτερη τάξη. Συνεπώς δεν νοείται καν περίπτωση εγγραφής σε επίσημο 

http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=130
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κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων για εργοληπτική 

επιχείρηση εγγεγραμμένη στις τάξεις 1η και 2η του ΜΕΕΠ (άρθ. 83, 377 του ν. 

4412/2016 σκέψεις 21, 26, και διατάξεις του ν. 3669/2008, σκέψεις 26, 27, 

28). Συνεπώς η απλή εγγραφή στο ΜΕΕΠ για την τάξη 1η -ως εν προκειμένω 

έχει εγγραφεί ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας- δεν συνιστά εγγραφή σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, η οποία σε 

κάθε περίπτωση πάντως δεν απαιτείται από την διακήρυξη ως ποιοτικό 

κριτήριο καταλληλότητας συμμετοχής στην διαδικασία. Επομένως, εφόσον η 

εγγραφή στο ΜΕΕΠ χωρίς ενημερότητα πτυχίου δεν θεωρείται ως εγγραφή σε 

επίσημο μητρώο/κατάλογο, και δεδομένου ότι ενημερότητα πτυχίου δεν 

χορηγείται σε εργοληπτικές επιχειρήσεις κατώτερες της 3ης τάξης σύμφωνα 

με την ΥΑ Δ15/οικ/15658/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2300), καταφανώς και αυταποδείκτως 

εσφαλμένα ο διαγωνιζόμενος φορέας απάντησε ΝΑΙ στην Ενότητα Α του 

Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ περί εγγραφής του σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

καθόσον δήλωσε αριθ. ΜΕΕΠ με εγγραφή στην τάξη 1η. Επομένως, δεν 

τίθεται ζήτημα αποκλεισμού της προσφοράς του λόγω της ως άνω 

εσφαλμένης απάντησης στο ΤΕΥΔ (ad hoc ΑΕΠΠ 1411/2019 Εισηγ. Μ. 

Κανάβα, ΚΟ 23 ΕΑΑΔΗΣΥ σκέψη 40), και κατά συνέπεια δεν χωρεί ζήτημα 

αποκλεισμού της προσφοράς εξ αιτίας και των επόμενων εσφαλμένων ή 

ελλειπόντων απαντήσεων σε πεδία του ΤΕΥΔ που συσχετίζονται και δη 

προϋποθέτουν ότι ο δηλών οικονομικός φορέας πράγματι είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο μητρώο/κατάλογο, όπερ δεν συντρέχει εν 

προκειμένω.  

         39. Επειδή γίνεται δεκτή η εισήγηση. 

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

πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση που 

αποδέχτηκε την προσφορά του οικονομικού φορέα κ. ... και το ανακήρυξε 

προσωρινό ανάδοχο του έργου, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στην 

παρούσα (σκέψη 37). 

         41. Επειδή ύστερα από τη παραπάνω σκέψη 40, το παράβολο που 

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

5 του ΠΔ 39/2017). 

Για τους λόγους αυτούς 
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Δέχεται  την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο 

σκεπτικό. 

Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του κατατεθέντος 

παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 26-6-2020 και εκδόθηκε την 16-7-2020 στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

Η Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας 

 

           Ιωάννα Θεμελή                                                 Γεωργία Δούγκα 

 


