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ΣχετικάΣχετικά ΆρθραΆρθρα τουτου ΝΝ.4412/2016.4412/2016

• Άρθρο 53
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
• Άρθρο 75
Κριτήρια επιλογής
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

• Άρθρο 76
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου



• Άρθρο 80
Αποδεικτικά Μέσα
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
• Άρθρο 83
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών
φορέων και πιστοποίηση από οργανισµούς
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
• Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’

(αντίστοιχο Παράρτηµα Α’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΣχετικάΣχετικά ΆρθραΆρθρα τουτου ΝΝ.4412/2016.4412/2016



ΆρθροΆρθρο 119 119 ‐‐ ΝΝ.4472/2017.4472/2017

• Άρθρο 76 παρ. 4
« Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες σε τάξεις των

µητρώων,  επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής
του άρθρου 75  του ν.  4412/2016  µπορούν να συµµετέχουν σε
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργων,  µελετών ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.»

• Άρθρο 76 παρ. 1 περ. δ, 3 περ. α & β
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονοµικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι

καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής µπορούν να συµµετέχουν»



ΠροσαρµογήΠροσαρµογή τωντων ανωτέρωανωτέρω
νοµοθετικώννοµοθετικών διατάξεωνδιατάξεων σταστα
πρότυπαπρότυπα τεύχητεύχη διακηρύξεωνδιακηρύξεων

ανοικτήςανοικτής διαδικασίαςδιαδικασίας γιαγια τητη σύναψησύναψη
ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών δηµοσίωνδηµοσίων

συµβάσεωνσυµβάσεων έργουέργου άνωάνω καικαι κάτωκάτω
τωντων ορίωνορίων



ΆρθροΆρθρο 7.5 7.5 
««ΡήτραΡήτρα ευελιξίαςευελιξίας»»

Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της
διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο
κείµενο της πρότυπης διακήρυξης)  µπορούν να
προστίθενται και να περιλαµβάνονται,  µόνο εφόσον είναι
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

Χρήση της ρήτρας ευελιξίας

προσθήκες και προσαρµογές στα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων
σε περίπτωση νοµοθετικών µεταβολών



ΆρθροΆρθρο 2121
∆ΙΚΑΙΩΜΑ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αντικείµενο δραστηριότητας

∆εν καλούνται συγκεκριµένες ταξεις του Μ.Ε.Ε.Π.

(Πρβλ.  προβλέψεις και ρυθµίσεις των διατάξεων
του ν. 4412/2016 ως προς το δικαίωµα συµµετοχής, 
τη στήριξη στις ικανότητες τρίτων οικονοµικών
φορέων και τον τρόπο συµµετοχής των ενώσεων
οικονοµικών φορέων)
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ΆρθροΆρθρο 22.22.ΒΒ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ

ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ηµεδαποί οικονοµικοί φορείς

Υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π)/ Νοµαρχιακά Μητρώα

Αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς

Εγγραφή στα αντίστοιχα επαγγελµατικά µητρώα της χώρας
εγκατάστασής τους

(Πρβλ. Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του
Ν. 4412/2016)
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ΆρθροΆρθρο 22.22.ΓΓ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΑΡΚΕΙΑΕΠΑΡΚΕΙΑ
Απαιτήσεις ανάλογες µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση
σύµβασης

Περιγραφική αναφορά χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένες
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ

ή εναλλακτικά και µεταβατικά:

παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον
καθορισµό των απαιτήσεων για τις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ
εργοληπτικές επιχειρήσεις,  και αναλυτική περιγραφή των
αντίστοιχων απαιτήσεων για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις.

Ισότιµη και χωρίς διακρίσεις δυνατότητα συµµετοχής



ΆρθροΆρθρο 22.22.ΓΓ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΑΡΚΕΙΑΕΠΑΡΚΕΙΑ

Υποχρεωτική απαίτηση χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας

Μόνο για τις ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π:

Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών
συµβάσεων

(Πρβλ. άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει)



11

ΆρθροΆρθρο 22.22.∆∆
ΤεχνικήΤεχνική καικαι επαγγελµατικήεπαγγελµατική ικανότηταικανότητα

Απαιτήσεις ανάλογες µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση
σύµβασης

Περιγραφική αναφορά χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένες
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ

ή εναλλακτικά και µεταβατικά:

παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον
καθορισµό των απαιτήσεων για τις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ
εργοληπτικές επιχειρήσεις και αναλυτική περιγραφή των
αντίστοιχων απαιτήσεων για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις.

Ισότιµη και χωρίς διακρίσεις δυνατότητα συµµετοχής



ΆρθροΆρθρο 2323
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ

∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά ΠροσωρινούΠροσωρινού ΑναδόχουΑναδόχου

ΕπαγγελµατικήςΕπαγγελµατικής καταλληλότηταςκαταλληλότητας ((άρθροάρθρο 23.4)23.4)
(βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) 

ΟικονοµικήςΟικονοµικής καικαι χρηµατοοικονοµικήςχρηµατοοικονοµικής επάρκειαςεπάρκειας ((άρθροάρθρο 23.5)23.5)
(βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π και, σε περίπτωση που αυτή δεν

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά µέσα του Παραρτήµατος ΧΙ) 

Ειδικά για την απόδειξη της µη υπέρβασης του ανεκτέλεστου:
Ενηµερότητα Πτυχίου σε ισχύ ή
Υ.∆.  συνοδευόµενη από πινακα των υπό εκτέλεση έργων και
αναφορά στο ανεκτέλεστο κάθε έργου,  καθώς και στο συνολικό
ανεκτέλεστο



ΆρθροΆρθρο 2323
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ

∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά ΠροσωρινούΠροσωρινού ΑναδόχουΑναδόχου

ΤεχνικήςΤεχνικής καικαι επαγγελµατικήςεπαγγελµατικής ικανότηταςικανότητας ((άρθροάρθρο 23.6)23.6)
(βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π και, σε περίπτωση που αυτή
δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα του Παραρτήµατος ΧΙ) 

ΠρότυπαΠρότυπα διασφάλισηςδιασφάλισης ποιότηταςποιότητας ήή/ /  καικαι περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
διαχείρισηςδιαχείρισης ((άρθροάρθρο 23.7)23.7)

ΈγγραφαΈγγραφα νοµιµοποίησηςνοµιµοποίησης ((άρθροάρθρο 23.8)23.8)
(ανάλογα µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης)



• Απόφαση 418/2018 της Α.Ε.Π.Π.

• ∆ΕΑ 334/2018 του ∆ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών

• Απόφαση 457/2018
Τµήµα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑποφάσειςΑποφάσεις ΑρµόδιωνΑρµόδιων
ΟργάνωνΟργάνων



www.eaadhsy.gr




