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Π Ρ Ο Σ 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής    
Υπόψη κας  ∆ούρου Ρένας  
   
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έργων & 
Υποδοµών  
Υπόψη κας Σαπουνά Αγγελικής 
 
3. Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής 
 
4. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών    
Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής 
 
5. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
 

Θέµα: Αυθαίρετοι όροι στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο: 
"Αποκατάσταση βλαβών & επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής", Προϋπολογισµού 6.000.000,00€ µε ΦΠΑ.  

  

Κύριοι  

σχετικά µε τον εν θέµατι διαγωνισµό οφείλουµε να σας επισηµάνουµε τα εξής:  

Α) Όπως γνωρίζετε ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ασκήσει τόσο ενώπιον της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όσο και ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής προσφυγή κατά της απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής να 
αποκλείσει από τη συγκρότηση της Ε.∆. του συγκεκριµένου έργου εκπρόσωπο των 
εργοληπτικών οργανώσεων. 

Β) Πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου σηµείου διαπιστώνουµε ότι συστηµατικά η 
εµπλεκόµενη Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής εισάγει περίεργους και αδιαφανείς όρους 
στις διακηρύξεις που αναρτά.  

Γ) Από την απλή ανάγνωση των (Νέων) Τιµών του Προϋπολογισµού  γίνεται εύκολο να 
αντιληφθεί κάποιος το µέγεθος του υποκειµενισµού και του αυθαίρετου προσδιορισµού 
τους (άρθρα 27, 51γ, 53, 54, 55, κ.α.), αφού το 50% του προϋπολογισµού έχει οριστεί 
αυθαίρετα ενώ και οι περιγραφές των άρθρων αυτών είναι εντελώς αδιαφανείς (π.χ. 55 - 
Άµεση αντιµετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων περιστάσεων!). 

∆) Η απαίτηση δήλωσης γνώσης των τοπικών συνθηκών (22.∆.iii) είναι πρόσθετο 
απαράδεκτο ζητούµενο ενώ επισηµαίνουµε ότι έχει ήδη κριθεί από το Συµβούλιο της 
Επικρατείας ότι απαίτηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Αποδοχής όρων ανεπιφύλακτα είναι 
παράνοµη και άκυρη και µπορεί να οδηγήσει τον διαγωνισµό σε περιπέτειες.  

Σχετικά η Εγκύκλιος Ε.18/2006/ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρει:  

"Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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11. Το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο επιτρέπει την αδιακώλυτη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
ενδιαφεροµένου που προβάλει ζήτηµα νοµιµότητας όρου της διακήρυξης ασκώντας 
επιφύλαξη ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς του. 

12. Για το ζήτηµα αυτό υπενθυµίζουµε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (αντί πολλών βλέπετε Ολοµ. ΣΤΕ 1415/2000) η οποία έκρινε ότι αποτελεί 
δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να υποβάλλουν προσφορά και να συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, ακόµα κι αν έχουν ήδη ασκήσει προσφυγή κατά όρου της διακήρυξης που 
θεωρούν ότι τους βλάπτει, ή υποβάλλουν, ταυτόχρονα µε την προσφορά τους, γραπτή 
επιφύλαξη για συγκεκριµένους όρους της ∆ιακήρυξης. Εννοείται ότι δεν αποτελεί δικαίωµα 
των διαγωνιζοµένων να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές (ήτοι προσφορών που 
στηρίζονται σε διαφορετικό από τον προδιαγραφόµενο στα τεύχη του διαγωνισµού τρόπο 
εκτέλεσης του έργου) αν δεν προβλέπεται στη διακήρυξη. 

13. Ο αποκλεισµός, ή η απειλή αποκλεισµού στις παραπάνω περιπτώσεις προκειµένου ο 
ενδιαφερόµενος να παραιτηθεί από τις επιφυλάξεις του ή την ήδη ασκηθείσα προσφυγή 
του, αποτελεί παραβίαση των διατάξεων της ∆ικονοµικής Οδηγίας και έχει τις εκ της 
παραβιάσεως αυτής συνέπειες (αναστολή χρηµατοδότησης, παραποµπή στο ∆ΕΚ)." 

 

Ε) 'Έχουν αυθαίρετα προστεθεί ειδικοί όροι χωρίς προηγούµενη απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών. 

Συγκεκριµένα στο άρθρο «22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια», αναφέρει 
τα παρακάτω: 

«22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

(α) Εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ 

(β) Για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, που προηγούνται της οικονοµικής χρήσης 
εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά, (ήτοι από 01/01/2015 έως 31/12/2017) οι 
οικονοµικοί φορείς να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών 12.000.000,00€ (δώδεκα 
εκατοµµύρια). 

(γ) Για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή 
συµµόρφωση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης. 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.» 

Στο άρθρο «22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα», αναφέρει τα παρακάτω: 

«22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) Από τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(ii) Από κατάλογο έργων οδοποιίας που έχει αναλάβει ο οικονοµικός φορέας κατά την 
τελευταία τριετία (1/1/2015 έως 31/12/2017) να προκύπτει ότι έχει εκτελέσει ή εκτελεί 
έργα έντεχνα και εµπρόθεσµα συνολικής συµβατικής δαπάνης ίσης ή µεγαλύτερης των 
4.800.000€ xωρίς ΦΠΑ . Στην παραπάνω δαπάνη να περιλαµβάνονται έργα συνολικής 
δαπάνης τουλάχιστον 3.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. που θα είναι οµοειδή µε το 
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δηµοπρατούµενο, που αφορά συντήρηση οδών (τµηµατικές επισκευές οδοστρωµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού της οδού και εργασίες καταγραφής ελλείψεων του οδικού δικτύου). 

Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, το σύνολο των ανωτέρω 
προϋποθέσεων συµµετοχής του παρόντος άρθρου, αρκεί να καλύπτει και ένα µέλος της 
Ένωσης, αλλιώς αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη αυτής." 

Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας ενώ υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η εισαγωγή όρων, 
εν τούτοις δεν τηρείται η πρόβλεψη του Νοµοθέτη, κατά την οποία, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και όπως διεξοδικά αναλύεται στην 
συνηµµένη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ, θα έπρεπε της εισαγωγής 
αυτών των ειδικών όρων να προηγείται θετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών κατόπιν 
εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

Σχετική είναι και η Πράξη 151/2018 του Ε' κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΣΤ) Στο άρθρο «24. Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς», αναφέρει τα παρακάτω: 

«Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 

(α) υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

(β) υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

- α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 

- β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

- γ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των γενικών 
και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

- δ) βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας ότι ο οικονοµικός φορέας έλαβε πλήρη γνώση όλων 
των 

γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου . 

- ε) Πιστοποιητικά εν ισχύ: 

(i) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001 

(ή ισοδύναµο), 

(ii) Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 

18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναµο) και 

(iii) Σύστηµα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναµο).» 
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Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 18 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Απόφαση 183/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ) µε θέµα Οδηγίες συµπλήρωσης των 
προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,  «η Αρχή εκδίδει 
πρότυπα εγγράφων σύµβασης µε δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε την περίπτωση ε' της παρ. 
2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011.»  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των πρότυπων τευχών 
πέραν των σηµείων εκείνων που βρίσκονται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και κατά 
συνέπεια η απαίτηση στοιχείων επιπλέον της Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 15 της 
∆ιακήρυξης και του Τυποποιηµένου Έντυπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν είναι 
σύµφωνη µε το εγκεκριµένο πρότυπο ∆ιακήρυξης που έχει εκδώσει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 

Ζ) Στο άρθρο «23. Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής», αναφέρει τα 
παρακάτω: 

«Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 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: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 
22 Β-Ε της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.» 

 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην κατευθυντήρια οδηγία 23 αναφέρει 
µε σαφήνεια «είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νοµίµου 
εκπροσώπου, ή αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ, νοείται ο 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή 
συγκεκριµένης διαδικασίας σύµβασης.»  

Κατά συνέπεια η ως άνω πρόβλεψη της ∆ιακήρυξης πρέπει να απαλειφθεί.  

          

Κατόπιν των σηµείων (Α) - (Ζ) σας ζητούµε την ακύρωση του εν θέµατι διαγωνισµού και 
την επαναδηµοπράτησή του µε την απαλοιφή των αυθαίρετων και µη σύννοµων επιπλέον 
απαιτήσεων προκειµένου να διευκολυνθεί ο ανταγωνισµός από την συµµετοχή 
περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

 

Με τιµή, 

 

                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ     

  
 


