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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 11.10.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειφπε Σακαλίδε, Πξφεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή ηδεξνπνχινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 06.09.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Ζ.ΓΖ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 896/10.09.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ 

εδξεχεη ζηε […], νδφο […], αξ. […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 142/14.08.2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ – Βφληηζαο (εθεμήο «ε πξνζβαιιφκελε»), κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην απφ 09.08.2018 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ην έξγν «ΤΝΓΔΖ 

ΥΩΡΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΜΔ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΑ» αλαθνξηθά κε ην 

απνηέιεζκα επί ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη αλεδείρζε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο […], κε πνζνζηφ έθπησζεο 40,08% θαη έγηλε δεθηή ε 

απνδνρή ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε ζεηξά 

κεηνδνζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξαθηηθφ απηφ. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ 

έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] θαη αλεδείρζε απηφο 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο, αθνχ, σο ηζρπξίδεηαη, 

παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη νη φξνη ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ππφ εμέηαζε Πξνζθπγήο ηεο ιφγνπο. 
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Ζ ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή, Κσλζηαληίλν 

Κνξνκπέιε. 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 7632/0.07.2018 Γηαθήξπμε 

πξνθεξχρζεθε αλνηθηφο, ειεθηξνληθφο, δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή μχιηλεο πεδνγέθπξαο γηα ηελ ζχλδεζε ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηε Υψξα Βφληηζαο», εθηηκψκελεο αμίαο 447.580,65 € 

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), κε δηθαίσκα 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Κ.Ζ.Μ.∆Ζ.) ζηηο 06.07.2018 κε ΑΓΑΜ 18PRC0033826556 2018-07-06 θαζψο 

θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..) ζηηο 06.07.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 

74932. 

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν 

παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5  παξ. 

1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 230960655958 

1029 0008) πνζνχ 2.238,00€, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί 

ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

447.580,65 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο γηα απξφβιεπηα 15% θαη 

ησλ αλαζεσξήζεσλ) ρσξίο Φ.Π.Α. 

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(έξγν), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 447.580,65 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο γηα απξφβιεπηα 15% θαη ησλ 

αλαζεσξήζεσλ) ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 
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4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ. 

(06.07.2018), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 120, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε 

δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

39/2017 (πεξ.α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε 

αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Ζ.ΓΖ. θαη 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο 28.08.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 06.09.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.  

6. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

142/14.08.2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ – 

Βφληηζαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην απφ 09.08.2018 1ν Πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

γηα ην έξγν «ΤΝΓΔΖ ΥΩΡΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΜΔ ΞΤΛΗΝΖ 

ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΑ» θαη θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] θαη αλεδείρζε απηφο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, αθνχ, 

σο ηζρπξίδεηαη, παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο 

θαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο φηη ε ελ ιφγσ πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε 

θαη κε λφκηκε ιφγσ εζθαικέλεο θαη ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (εθεμήο «Σ.Δ.Τ.Γ»). 

7. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα κε πξνθαλέο έλλνκν 

ζπκθέξνλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζβαιιφκελεο, δεδνκέλνπ φηη έρεη ππνβάιεη 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηεο θαη εχινγα πξνζδνθά λα ηεο 

αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε σο δεχηεξε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, 

ηζρπξηδφκελε φηη έρεη ππνζηεί δεκία απφ ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, αθνχ ζα 

ήην πξψηε ζηε ζεηξά απηή (κεηνδνζίαο) βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο, 

αλ ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] δελ είρε παξαλφκσο γίλεη δεθηή. 
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8. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην απφ 02.10.2018 κήλπκά ηεο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θνηλνπνίεζε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη 

απνηειεί ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο, αλαθέξνληαο φηη ην 

ζχλνιν ησλ ειιείςεσλ ζην Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] θαη 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζηηο νπνίεο ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεηαη, είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δεθηηθέο ζπκπιήξσζεο θαη δελ άγνπλ ζε απνθιεηζκφ απηνχ θαη γηα 

ην ιφγν απηφλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαηά ηα 

εηδηθφηεξα ππνζηεξηδφκελα ζηηο απφςεηο ηεο.  

9. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο 

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 

4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

10. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη ζηε 2ε ζει. ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
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(θαη πξνζσξηλφο κεηνδφηεο) […], ζην «Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα», θαη ζηελ Δλφηεηα «Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα», ζην εξψηεκα: «Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο);», ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπκπιεξψζεη σο 

«απάληεζε» ην «ΝΑΗ», θαίηνη θαηά ηελ πξνζθεχγνπζα ε απάληεζε απηή 

πξνζήθεη - ζχκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο 

έξγσλ ζηηο εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

Μ.Δ.ΔΠ. θαη δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, γεγνλφο πνπ δελ ζπληξέρεη, φκσο, 

ζην πξφζσπν ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, αθνχ 

σο ν ίδηνο ν αλσηέξσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην ππνβιεζέλ Σ.Δ.Τ.Γ. 

έρεη κελ εγγξαθεί ζην Μ.Δ.Δ.Π., ππάγεηαη φκσο ζηε «2ε Σάμε» απηνχ, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη δελ δηαζέηεη ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, ηελ νπνία δηαζέηνπλ φζα 

κέιε ηνπ ΜΔΔΠ ππάγνληαη ζε «θαηεγνξίεο έξγσλ» απφ ηελ 3ε Σάμε θαη άλσ.  

11. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 «Καλφλεο 

απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο», κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε ην άξζξν 59 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ «Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)»  «1. … 2. Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ  «πιελ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ 

άξζξσλ 118 θαη 328», νη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α’75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 

74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζζνχλ, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ 

θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, γ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο 
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αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 84 θαη δ) εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο 

ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ, φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 (Α` 30). Τα δεχηεξν έσο πέκπην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θάησ ησλ νξίσλ. 3. … 4. Γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, ε Αξρή, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, κπνξεί λα εθδίδεη αληίζηνηρν ηππνπνηεκέλν 

έληππν ππεχζπλεο δήισζεο, φπνπ απαηηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

γίλεηαη δεθηή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986/» 

12. Δπεηδή, κε ηελ ππ` αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ Β΄ 3698/16.11.2016) 

απφθαζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) εγθξίζεθε 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 

4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α` 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ. Δπηπξνζζέησο, κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

ππ’ αξηζ. 15 θαη 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. δηεπθξηλίζζεθαλ νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

γηα ην Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

13. Δπεηδή, ζην άξζξν 377 παξ. 1 πεξ. 31 ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεηαη 

φηη ηα άξζξα 80 έσο 110 ηνπ λ. 3669/2008 θαη ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 20 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη 

ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 83. 

14. Δπεηδή, ζην άξζξν 92 «ηήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.» ηνπ λ. 3669/2008 

νξίδεηαη φηη: «1. Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη ε ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο, 

πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, γίλεηαη κε αίηεζε ηνπο. 2. Η εγγξαθή, θαηάηαμε 

θαη αλαζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ 

θαη ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην 

Μ.Δ.ΔΠ.. Τα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 
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Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ `Δξγσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ Τήξεζε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ., 

ηα νπνία ζπληάζζνληαη γηα θάζε έξγν απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα 

θαηαζθεπήο θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγήζεηο γηα ηε δεκνπξαζία θαη 

ηελ αλάδνρν επηρείξεζε, γηα ηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκπξάμεη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ζπκβάζεηο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ή 

Υπεξγνιαβίαο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ εηψλ, νη πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο, νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη εηδηθέο θαηαζηάζεηο ηηκνινγίσλ 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ηα ηηκνιφγηα ηδησηηθψλ έξγσλ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

αμίαο ηνπο (νηθφπεδα, γήπεδα, θηίξηα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη κεηαθνξηθά 

κέζα πιελ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ), δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο 

βαζηθήο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζηειέρσζεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Μ.Δ.ΔΠ.. 3. Τν Μ.Δ.ΔΠ. ηεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Τερληθψλ 

Δπαγγεικάησλ (Γ15) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ `Δξγσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ`Δξγσλ. Σηα πιαίζηα 

ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, ε ππεξεζία απηή αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο παξέρεη 

ν λφκνο θαη ηδίσο ζπγθεληξψλεη, ειέγρεη θαη θαηαρσξεί κεραλνγξαθηθά ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, αλαζεψξεζε 

εγγξαθήο θαη δηαγξαθή ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φηαλ δεηνχληαη. Φνξεγεί 

επίζεο "Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ" (Δ.Π.) ζηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ππνρξεψλνληαη απφ ην λφκν λα δηαζέηνπλ. Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ηνπ άξζξνπ 95 

ηνπ παξφληνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή, ηελ αλαζεψξεζε εγγξαθήο θαη 

θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Μ.Δ.ΔΠ. κέρξη θαη ηελ πέκπηε 

(5ε) ηάμε. Γηα ηελ εγγξαθή, αλαζεψξεζε εγγξαθήο θαη θαηάηαμε ζηηο ηάμεηο έθηε 

(6ε) θαη έβδνκε (7ε) εθδίδεηαη απφθαζε απφ ηνλ Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 

Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ `Δξγσλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.. 
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Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κε ππνγξαθή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, εθδίδεη 

ηηο πξσηφηππεο βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. (πηπρία), χζηεξα απφ ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηά ηα αλσηέξσ. 4. Οη εγγεγξακκέλεο ζην 

Μ.Δ.ΔΠ. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ππεξεζία 

ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θάζε επηθείκελε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ 

απνηεινχλ ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο. Αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο επηηξέπεηαη 

κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Ύζηεξα απφ ηελ έγθξηζε 

εθδίδεηαη λέα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. Αίηεζε απνδέζκεπζεο απφ ηελ 

επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη απφ ηα ζηειέρε. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη 

θαη ζηελ επηρείξεζε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98. 5. Οη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Κ. επηηξέπεηαη λα ζηειερψλνπλ κία κφλν εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ.. Η ζπκκεηνρή ηνπο πξέπεη λα είλαη 

ελεξγφο θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.. Η 

ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα αλσηέξσ ζηειέρε, 

ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη εηθνληθή ή αλεπαξθήο, ζην αξκφδην 

πεηζαξρηθφ φξγαλν. Η ειάρηζηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα απνδεηθλχεηαη κε 

βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 6. Με 

απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ `Δξγσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ., πνπ εθδίδεη ν θχξηνο ηνπ 

έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα έθδνζεο θαη 

θνηλνπνίεζεο ηνπο ζηνλ αλάδνρν θαη ηηο ινηπέο ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

ζπκπξάμεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ππεξεζία 

ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί 

λα νξηζζεί Πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία απηά ππνβάιινληαη απφ ηηο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αλαζεψξεζεο ηεο 

εγγξαθήο ηνπο. Η παξάιεηςε ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κε επζχλε ηεο 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηα 
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επηθαιεζζεί θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αλαζεψξεζεο θαη 

δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. λα πξνρσξήζεη κε 

πξσηνβνπιία ηεο ζε έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο. Ο 

θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο νθείιεη λα ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ, νη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ακεινχλ λα ην πξάμνπλ, ππέρνπλ θαη πεηζαξρηθέο επζχλεο, 

θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

παξφληνο. 7. Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

Μ.Δ.ΔΠ. απφ ηελ 3 ε έσο ηελ 7 ε ηάμε, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ εηεζίσο ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, 

ζην Γ.Δ.ΜΗ., ζχκθσλα κε ηα ινηπά πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

Γ15/νηθ/24298/28.7.2005 (Β` 1105). Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. 8. Κάζε 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη, κέρξη ηέινπο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ επφκελνπ 

έηνπο θάζε ρξήζεο, λα θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. φια ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

απφ ηδησηηθά έξγα. Η παξάιεηςε ηεο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κέζα ζηελ 

Πξνζεζκία απηή, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηρείξεζεο λα 

επηθαιεζζεί ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ ηα έξγα απηά. Με απφθαζε πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηνλ Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ 

θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία απηά θαη θάζε άιιν ζέκα. 9. Οη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα 

ηα πηζηνπνηεηηθά Μ.Δ.ΔΠ.. 10. Η θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ηάμεηο ηνπ 

Μ.Δ.ΔΠ. ηζρχεη γηα κία ηξηεηία (ηαθηηθή αλαζεψξεζε). Η ηζρχο ησλ βεβαηψζεσλ 

εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ επηβιήζεθαλ πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ 

Κ.Φ.Α.Σ. ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ απφ ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο, παξαηείλεηαη 

γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, κε ηελ νπνία ηα πξφζηηκα απηά αθπξψζεθαλ … ».  
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15. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην άξζξν 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3669/2008 νξίδεη 

φηη: «5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ ρνξεγείηαη ζε θάζε 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.ΔΠ. "ελεκεξφηεηα πηπρίνπ", ε 

νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ζπληζηά "επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγνιεπηψλ" θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ παξφληνο θαη απαιιάζζεη ηηο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέηνπλ ηα επηκέξνπο 

δηθαηνινγεηηθά ζηνπο δηαγσληζκνχο. Γηα ηελ έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηεο 

"ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ" νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαγσληζκνχο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Τα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο "ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ", ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο, νη 

ζπλέπεηεο εθ ηεο κε ππνβνιήο ηεο ζε δηαγσληζκφ, ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ 

κέηξνπ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, νξίδνληαη κε ηελ ππ` αξηζ. 

Γ15/νηθ/24298/28.7.2005 ( ΦΔΚ 1105 Β`) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη 

ηα αλσηέξσ ζηνηρεία». ηελ Τ.Α. Αξηζ. Γ15/νηθ/15658 (ΦΔΚ Β΄ 

2300/16.09.2013) «Τξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ. Γ15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β' 

1105) Υπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ζέκα «Έθδνζε Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ θαη 

Βεβαηψζεσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, ππνβνιή 

Δθζέζεσλ δξαζηεξηφηεηαο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη Πηζηνπνηεηηθψλ εθηέιεζεο 

έξγσλ», νξίδεηαη ζην άξζξν 1 «Έλλνηα «Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ - Φξφλνο 

ηζρχνο» φηη «1. Σε θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε 

ζηηο ηάμεηο 3ε έσο θαη 7ε ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) 

ρνξεγείηαη έγγξαθν κε ηίηιν «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» (εθεμήο Δ.Π.), ην νπνίν 

πξνζθνκίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ππνθαζηζηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε 

δεκνπξαζία. Η ππνθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Δ.Π. 

ρσξεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε Γηαθήξπμε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
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εζθαικέλα δελ πξνβιέπεηαη ε πξνζθφκηζε Δ.Π. Γελ ππνθαζίζηαληαη απφ ηελ 

Δ.Π. θαη γηα απηφ, εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε Γηαθήξπμε, πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηδηαηηέξσο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο….». 

16. Δπεηδή, ζηε Γηαθήξπμε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 22.Β. 

«Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» απηήο 

νξίδεηαη φηη «Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ 

ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο …». Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 23.1 «Απνδεηθηηθά 

κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο» νξίδεηαη φηη «Καηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Τππνπνηεκέλν Έληππν 

Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν 

απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 

(Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ βξίζθεηαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β - Δ 

ηεο παξνχζαο …». Σην άξζξν 23.4. «Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο 

γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β» νξίδεηαη 

φηη «(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηηο θαηεγνξίεο Ληκεληθψλ θαη 

Οηθνδνκηθψλ έξγσλ. (β) … (γ) … … ». Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 23.5. 

«Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 

22.Γ» νξίδεηαη φηη «Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: (α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 

νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη 

πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε 

εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα 

θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 82 Σε θάζε 

πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε 

κφλν νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ λ. 4412/2016 , αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε 

ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε 

ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ 

εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ:  

ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο 

κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη 

αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, 

γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ 

ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ (γ)  …». 

Σην άξζξν 23.6. «Γηθαηνινγεηηθά Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 22.Γ» νξίδεηαη φηη «Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: (α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο 
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επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη 

πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε 

εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα 

θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 83 αλάινγα κε ηελ 

ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. Σε θάζε πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο 

κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ 

ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ λ. 

4412/2016. (β) …(γ) …». Σέινο ζην άξζξν 23.9. «Δπίζεκνη θαηάινγνη 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ» νξίδεηαη φηη «(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 

λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. Σηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν. Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο 

πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. (β) Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβάιινπλ 

«Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ….Σε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ 
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δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. 

Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΤΑΑ- ΤΣΜΔΓΔ, ν 

πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά …». 

17. Δπεηδή, απφ ηηο αλσηέξσ πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ 

θείκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηέπεη ηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ θαη 

δεζκεχεη ηφζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φζν θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αιιά θαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ θαη ηε 

λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ - ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηαδηθαζία 

ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο), ππφ ηελ 

έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ απνιχησο ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ ζπλεπάγεηαη φηη θάζε 

παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ επαθφινπζν ην 

απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/ αξρέο – 

πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη δηάηαμε ηεο Γηαθήξπμεο πνπ λα απαηηεί ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, αιιά ξεηψο νξίδεηαη φηη απαηηείηαη, 

εθφζνλ πθίζηαηαη, κφλνλ ε πξνζθφκηζεο ηεο εγγξαθήο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, σο ελ πξνθεηκέλσ, φπνπ νξίδεηαη φηη 

απαηηείηαη θαη αξθεί ε δήισζε θαη πξνζθφκηζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. γηα ηελ 

παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.  

18. Δπεηδή, ζηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο […] είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μ.Δ.ΔΠ., φπσο άιισζηε 

ζπλνκνινγεί θαη ε πξνζθεχγνπζα, ην νπνίν θαη απνηειεί ην κνλαδηθφ επίζεκν 

θαηάινγν εξγνιεπηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο πιεξνχηαη ν ππφςε φξνο ηεο 

Γηαθήξπμεο.  Άιισζηε, ε ελεκεξφηεηα πηπρίνπ ηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα 

ηζρπξίδεηαη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ θαηέρεη, νπδεκία επηξξνή αζθεί ζην 
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δήηεκα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ζε επίζεκν 

θαηάινγν, αθνχ απηή, ε ελεκεξφηεηα πηπρίνπ δελ ζπληζηά θαηάινγν, αιιά 

πηζηνπνηεηηθφ, ε ρνξήγεζε ηνπ νπνίνπ πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν ηνπ Μ.Δ.ΔΠ, εθφζνλ πιεξνχηαη νη νξηδφκελεο απφ ην Νφκν 

πξνυπνζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθείο θαη 

νξίδνπλ ηελ απάληεζε «ΝΑΗ» ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν, σο ελ πξνθεηκέλσ, φπνπ ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο δειψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μ.Δ.ΔΠ. Σα αλσηέξσ ζηνηρνχλ θαη κε 

ηα φζα νξίδεη ε Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ., αθνχ αλ ήζειε ζεσξεζεί φηη 

πξάγκαηη ε Οδεγία νξίδεη φηη επίζεκνο θαηάινγνο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ είλαη ην Μ.Δ.ΔΠ. καδί κε ηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, ε απαίηεζε λα 

ζπκπιεξψλνπλ ΟΥΗ ζην κέξνο ΗΗ ελφηεηα Α ηνπ ΣΔΤΓ (φηη δειαδή δελ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκν θαηάινγν) λνείηαη κφλν γηα φζεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ θαη παξά ηαχηα δελ 

έρνπλ. 

19. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία, αθνχ 

λνκίκσο ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο […] απάληεζε «ΝΑΗ» ζην θξίζηκν σο άλσ 

πεδίν ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ., δνζέληνο φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη κφλνλ ην 

ζηνηρείν απηφ, ήηνη ηεο εγγξαθήο νξηδφηαλ σο απαίηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη φρη θαη ε θαηνρή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ. 

20. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο […] ζην ππνβιεζέλ απφ απηφλ 

Σ.Δ.Τ.Γ. δελ ζπκπιήξσζε ην ζηνηρείν (γ) ηνπ Σκήκαηνο Α ηνπ Μέξνπο ΗΗ. 

(ζειίδα 3 ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.), κε ην νπνίν δεηείηαη λα αλαθεξζνχλ «… ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν:».  

21. Δπεηδή, απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε […] πξνθχπηεη φηη πξάγκαηη ην πεδίν ηνπ ζηνηρείνπ (γ) 

δελ έρεη ζπκπιεξσζεί, σο νθείιεην, αθνχ έρεη ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε «ΝΑΗ» 
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ζηελ Δλφηεηα Α ηνπ Μέξνπο ΗΗ., ήηνη ελψ ζπκπιεξψζεθε φηη ν ππφςε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν, δελ 

ζπκπιεξψζεθε εθείλν ην κέξνο ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζηα νπνία βαζίδεηαη ε ππφςε εγγξαθή. Καη’ αθνινπζίαλ ν ππφςε ιφγνο ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο θαη λα απνξξηθζεί ε ελ ιφγσ πξνζθνξά γηα 

ην ιφγν απηφλ. ε θάζε, δε, πεξίπησζε απνξξηπηένο ηπγράλεη ν ηζρπξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ειιείςεσο ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη θαηά ηνχην δεθηηθή 

ζπκπιεξψζεσο, αθνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ππφςε νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν, νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη 

θαη ηα αθξηβψο θαησηέξσ πεδία πνπ απαηηνχληαη αλαθνξηθά κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή απηή θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ δχλαηαη ε πιεκκέιεηα απηή λα ζεσξεζεί επνπζηψδεο θαη ζπλεπψο δεθηηθή 

ζπκπιεξψζεσο θαη’ άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, δεδνκέλνπ φηη ε αξρή ηεο 

ηππηθφηεηαο θαη ηεο επηκέιεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο επηβάιινπλ ηε λφκηκε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ, ήηνη ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηεπθξίληζε ηεο αξρηθήο δήισζεο ηνπ ππνςεθίνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζε 

επίζεκν θαηάινγν. Με άιια ιφγηα δελ δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο γηα ήζζνλνο 

ζεκαζίαο έιιεηςε, δεδνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζε επίζεκν θαηάινγν, ρσξίο φκσο λα ζπκπιεξψλεη ηε δήισζή ηνπ απηή κε 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία.  

22. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν δεχηεξνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

23. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηξίην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη εζθαικέλσο θαη ειιηπψο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ην ζηνηρείν (δ) 

ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ ππφ θξίζε Σ.Δ.Τ.Γ. (ζει. 3 ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.), αθνχ θαίηνη έρεη 

απαληήζεη ζεηηθά ζην εξψηεκα «Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;», ε απάληεζε απηή δελ είλαη λφκηκε ζχκθσλα 

κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγίαο 23 (ζει. 14 απηήο), αθνχ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

θαη πξνζσξηλφο κεηνδφηεο […] δελ δηαζέηεη «πηζηνπνηεηηθφ» εγγξαθήο ζην 
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Μ.Δ.Δ.Π. ζε ζπλδπαζκφ κε ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, ελψ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 

θαη ην ζηνηρείν (γ), σο πξνειέρζε.  

24. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ δεθηά ζηηο αλσηέξσ ζθέςεηο 

17 - 24 ηεο παξνχζαο, πξνθχπηεη φηη ε απάληεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  […] 

φηη ε εγγξαθή ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο 

είλαη κε λφκηκε, ζε θάζε πεξίπησζε ειιηπήο, κε δπλάκελε λα ζπκπιεξσζεί θαη’ 

άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, δνζέληνο φηη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην ζηνηρείν (γ) 

ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ ππφ θξίζε Σ.Δ.Τ.Γ. (ζει. 3 ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.), σο φθεηιε ν ππφςε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξάμεη αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε ππφςε εγγξαθή. 

25. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο λφκσ θαη νπζία βάζηκνο. 

26. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο  […] εζθαικέλα 

ζπκπιήξσζε ην πεδίν α., «Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο» ηνπ 

Μέξνπο ΗV ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. «Κξηηήξηα Δπηινγήο», θαίηνη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 

έρεη επηιέμεη ηε δπλαηφηεηα νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ κφλνλ ηελ 

Δλφηεηα α. ηνπ Μέξνπο IV, αιιά ηνπλαληίνλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη επηιέμεη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ησλ ελνηήησλ Α έσο Γ. 

27. Δπεηδή, σο πξνθχπηεη απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ ππνβιεζέληνο 

Σ.Δ.Τ.Γ. απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε, νηθνλνκηθφ θνξέα  […], απηφο έρεη 

ζπκπιεξψζεη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο ελφηεηαο α. ηνπ Μέξνπο IV ηελ ιέμε 

«ΝΑΗ», σο κε φθεηιε. Δληνχηνηο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ α., «Γεληθή έλδεημε 

γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο» ηνπ Μέξνπο ΗV δελ δχλαηαη παξαδεθηψο λα 

ζεσξεζεί φηη άγεη ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππφςε 

ππνςεθίνπ, δνζέληνο φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνχ είλαη εθ ηνπ 

πεξηζζνχ θαη σο εθ ηνχηνπ δε δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο γηα έιιεηςε φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπιήξσζε, αθνχ δελ απαηηείην ε ζπκπιήξσζε ηεο ελφηεηαο α., αιιά ε 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ησλ ελνηήησλ Α έσο Γ ηνπ ππνβιεζέληνο Σ.Δ.Τ.Γ.. 
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28. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

29. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πέκπην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί λνκίκσο νη Δλφηεηεο Α έσο Γ ηνπ 

Μέξνπο IV «Κξηηήξηα επηινγήο». Δηδηθφηεξα, σο ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη, γηα 

ηελ ελφηεηα «Α. Καηαιιειφηεηα» έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο κεηξψνπ 

ηνπ θνξέα, ε Σάμε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. αλά είδνο έξγσλ ζηελ νπνία αλήθεη, ε εγγξαθή 

ηνπ ζην ΑΣΔ ή θαη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην, ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαηψλ (ή 

θαη ηνπ ηδίνπ) κε ηηο επηζηεκνληθέο/ηερληθέο εηδηθφηεηεο ηνπο, ηα ζηνηρεία ηεο 

«ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ» (εθφζνλ δηαζέηεη), δήισζε φηη δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά 

αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, απνζπάζκαηα πνηληθνχ/ψλ κεηξψνπ/σλ, 

βεβαηψζεηο πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ, βεβαηψζεηο εηζθνξψλ θαη αλεθηέιεζηνπ, 

θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο επηρείξεζεο θαη έξγνπ θαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο […] θαη πξνζσξηλφο αλάδνρνο νπδεκία αλαθνξά θάλεη 

ζηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη ζηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ ζε απηφ, έρνληαο 

ζπκπιεξψζεη κφλν φηη είλαη κέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ην 

νπνίν νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηα απαηηνχκελν Μεηξψν θαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο 

ζε απηφ.  

30. Δπεηδή, απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Σ.Δ.Τ.Γ. πξνθχπηεη 

φηη ην πεδίν Α. «Καηαιιειφηεηα» ηνπ Μέξνπο IV «Κξηηήξηα Δπηινγήο» έρεη 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ρσξίο φκσο λα αλαγξάθεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζην Μ.Δ.ΔΠ. Δληνχηνηο, ε παξάιεηςε απηή ηεο αλαγξαθήο ηεο 

εγγξαθήο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζην ζεκείν απηφ δελ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκφ ηνπ, δνζέληνο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην Μέξνο ΗΗ Α ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. 

αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μ.Δ.ΔΠ., ήηνη ηνλ αξηζκφ Μ.Δ.ΔΠ. ηνπ θαη 

ηηο ηάμεηο ηηο νπνίεο θαιχπηεη αλά θαηεγνξία έξγνπ.  

31. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν ιφγνο απηφο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 
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32. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ έθην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο 

ππνζηεξίδεη φηη ζην Μέξνο IV «Κξηηήξηα επηινγήο» ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ζηελ 

Δλφηεηα «Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα», δελ έρεη λνκίκσο 

ζπκπιεξσζεί ην εξψηεκα (6), αθνχ φπσο ζπλάγεηαη απφ ην Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ 

ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο […], νπδέλ αλαθέξεηαη ζην κέξνο απηφ. 

Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη αθνχ ν ππφςε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ δηαζέηεη ελεκεξφηεηα πηπρίνπ απφ ην Μ.Δ.Δ.Π., απφ ηελ αλαγξαθή 

ηεο νπνίαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα (6) ζα παξέρνληαλ νη απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, αθνχ ζηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε «αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ ζπβάζεσλ») φθεηιε 

λα δειψζεη κε «Τπεχζπλε Γήισζε» σο απάληεζε ζην ελ ιφγσ εξψηεκα 

ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη αλαθνξά γηα ην 

αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην» ή λα δειψζεη κε 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη ππφ εθηέιεζε έξγν, επνκέλσο θαη 

«αλεθηέιεζην» ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαην, δειψζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

πξνέβε.  

33. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22.Γ. «Οηθνλνκηθή 

θαη Φξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «Γελ απαηηνχληαη 

απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηελ 

αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ 

ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη», ελψ ζην άξζξν 23.5 

«Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 

22Γ» νξίδεηαη φηη «Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: (α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: - είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε 

νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη - είηε, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε 
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εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα 

θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. … …Δηδηθά, γηα ηελ 

απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 

αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: - κε ηελ ππνβνιή 

ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή - κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε 

έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή 

ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην 

ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ελεκεξφηεηα πηπρίνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο…». 

34. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ ελαξγψο πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη γηα ηηο 

εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ., σο ελ πξνθεηκέλσ, είηε 

απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη - είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, εηδηθά, δε, γηα 

ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ 

νξίσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ ππνβνιή 

ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε 

έξγσλ θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 

αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα 

πηπρίνπ, έγγξαθα πνπ ελ πξνθεηκέλσ δελ πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν πξνο απφδεημε  ηεο νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 

επάξθεηαο. Δμάιινπ, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη παξαδεθηά λα 

γίλεη ιφγνο πεξί ζπκπιήξσζεο ησλ ππφςε ζηνηρείσλ, αθνχ νπδεκία αλαθνξά 

γίλεηαη ζην ππνβιεζέλ Σ.Δ.Τ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη παξαδεθηά απηά 
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δχλαληαη λα ζπκπιεξσζνχλ, θαη’ επίθιεζε ηεο 575/2018 απφθαζεο ηεο 

Α.Δ.Π.Π., αθνχ ζα πξφθεηηαη γηα ην πξψηνλ δήισζε θαη πξνζθφκηζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε δελ ηθαλνπνηνχληαη νχηε ηα θξηηήξηα 

επηινγήο, σο ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη θαη’ επίθιεζε ηεο 575/2018 

απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. ζχκθσλα κε ηα φζα έγηλαλ δεθηά αλσηέξσ θαη θαηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ιφγνπ ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο.   

35. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν έθηνο ιφγνο ηεο ππφ θξίζεο 

Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο, λφκσ θαη νπζία. 

36. Δπεηδή, ηνχησλ νχησο ερφλησλ, πξνθχπηεη φηη ν δεχηεξνο, ηξίηνο 

θαη έθηνο ιφγνο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ δεθηνί σο λφκσ θαη νπζία βάζηκνη θαη λα απνξξηθζνχλ σο λφκσ θαη 

νπζία αβάζηκνη ν πξψηνο, ηξίηνο θαη πέκπηνο ιφγνο. 

37. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ απαξαδέθησο ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα […] έγηλε απνδεθηή θαη αλεδείρζε απηφο πξνζσξηλφο 

κεηνδφηεο. 

38. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα 

γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε. 

39. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 230960655958 

1029 0008) πνζνχ 2.238,00€, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Γέρεηαη ηελ Πξνζθπγή. 

Αθπξψλεη ηελ πξνζβαιιφκελε, ππ’ αξηζ. 142/14.08.2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ – Βφληηζαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ην απφ 09.08.2018 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
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ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ην έξγν «ΤΝΓΔΖ ΥΩΡΑ – ΑΓ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΜΔ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΑ», θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε 

απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα […] θαη αλεδείρζε απηφο 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο. 

Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, πνζνχ δχν 

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα νθηψ επξψ (2.238,00 €). 

  

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 29 

Οθησβξίνπ 2018.  

 

     H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη             Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 


