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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθµ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της 
  ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: 1. Συµπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών, 2. 
 Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προµήθειας (ΕΕΕΠ), 3. Αποδεικτικά µέσα, 4. 
 Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis), 5. Επίσηµοι κατάλογοι 
 οικονοµικών φορέων 
ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28756/24-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε 
 θέµα: "∆ιαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις 
 δηµόσιες συµβάσεις". 

 (β) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28638/30-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε 
 θέµα: "Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση 
 των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία 
 ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 
 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις και δοµή νέου θεσµικού 
 πλαισίου για τα δηµόσια έργα."  

 (γ) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28638Α/08-05-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
 µε θέµα: "Πλαίσιο συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την 
 ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις."  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Υπό το πλαίσιο που έχουµε θέσει µε τις ανωτέρω τρεις σχετικές επιστολές µας προς εσάς, 
αναφορικά µε τα βασικά προαπαιτούµενα ενσωµάτωσης των ενωσιακών οδηγιών στην χώρα 
µας και ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων, πλαίσιο που εν συντοµία περιγράφεται από 
τις ακόλουθες αναγκαίες συνθήκες:  
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• Οι τρεις (3) νέες Οδηγίες (2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ) θα πρέπει να 

µεταφερθούν αυτούσιες και αυτοτελείς στην εσωτερική έννοµη τάξη σε τρία ξεχωριστά 

νοµοθετήµατα (τυπικοί νόµοι ή π.δ/τα), ως έχουν, µε µόνο τις αναγκαίες προσαρµογές 

στη διατύπωση.  

 

• Είναι τελείως απαραίτητο να  θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα 

∆ηµόσια Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, 

ξεκάθαρο και διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην 

αναζητείται σε δυσερµήνευτους γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, 

αποφάσεις αναθετουσών αρχών κλπ. Ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να 

περιέχει διατάξεις µονοσήµαντου, αυστηρού και απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως 

κατά το στάδιο ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις κατά 

περίπτωση αναθέτουσες αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν ίδια κριτήρια 

συµµετοχής και ανάθεσης των συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια και 

καθαρότητα στην ίδια τη νοµοθεσία καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και 

συµβάσεων που θα εκδίδονται βάσει αυτής. Η εφαρµογή αυτής της γενικής αρχής είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, 

της ίσης µεταχείρισης και της προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά την 

ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

• Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες 
αρχές / αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, 
που ως συνέπεια έχει την εµφάνιση φαινοµένων αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη 
διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον, τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι 
ασύµβατο µε το γράµµα και το πνεύµα των ενωσιακών (κοινοτικών) Οδηγιών.   

 

σας υποβάλλουµε κατωτέρω τις απαντήσεις του Συνδέσµου µας για το εν θέµατι ζήτηµα 
διαβούλευσης. 

 

ΘΕΜΑ 1: Συµπληρωµατικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους οικονοµικούς 
φορείς.    

Η (β) επιλογή θεωρούµε ότι είναι η βέλτιστη για την ελληνική πραγµατικότητα συµφώνως µε 
τα όσα αναφέρονται στην υποσηµείωση 6 (αρχή τυπικότητας της διαδικασίας των 
διαγωνισµών, ίση µεταχείριση και διαφάνεια, αυστηρή και τυπική φύση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας κ.ο.κ) και σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση επικράτησης ακραίων 
συνθηκών ανταγωνισµού των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που έχει επιτείνει η οικονοµική 
κρίση και η έλλειψη αντικειµένου των εταιρειών, έχοντας µεταθέσει τον ανταγωνισµό στην 
τυπικότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των προσφορών.  

Εάν επιλέγετο η (α), ουσιαστικά επιβραβεύουµε οικονοµικούς φορείς που δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε βασικούς όρους της διακήρυξης σε βάρος αυτών που 
κινήθηκαν στο πλαίσιο που αυτή όριζε. Η εµπειρία έχει καταδείξει ότι η συµπλήρωση, η 
αποσαφήνιση ή ολοκλήρωση ελλιπών ή λανθασµένων πληροφοριών καταστρατηγούν τις 
αρχές της ίσης µεταχείρισης και διαφάνειας. 
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Από την άλλη θεωρούµε ότι εµφανείς ακούσιες παραλείψεις ή απαιτούµενες διευκρινίσεις στα 
δικαιολογητικά των προσφερόντων δεν είναι δυνατόν να συνεπάγονται τον αυτόµατο 
αποκλεισµό τους αφού µε αυτόν τον τρόπο µειώνεται σηµαντικότατα ο ουσιαστικός 
ανταγωνισµός. ∆ηλαδή, µε την επιλογή (γ) αποκλείουµε παντελώς οικονοµικούς φορείς για 
πληµµέλειες που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν την ικανότητα κατασκευής των έργων. 

 

ΘΕΜΑ 2: ∆ιαβούλευση επί σχεδίου Κανονισµού για το τυποποιηµένο έντυπο ΕΕΕΠ  

2.1 ∆εν αναφέρεται η προθεσµία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση 
της διαβούλευσης επί του προτεινόµενου σχεδίου τυποποιηµένου ΕΕΕΠ.  

 

2.2 ∆εδοµένου ότι, σε κάθε περίπτωση, τα αναφερόµενα στο ΕΕΕΠ στοιχεία των 
οικονοµικών φορέων πρέπει να επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα έγγραφα, που οφείλουν να 
έχουν κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα σε συγκεκριµένη υπηρεσία ή οργανισµό (π.χ. 
στην Ελλάδα για τα ∆Ε η ∆ιεύθυνση ∆15 τήρησης του ΜΕΕΕ της ΓΓ∆Ε), να έχουν 
ελεγχθεί από αυτήν και η σχετική τεκµηρίωση να είναι διαθέσιµη µέσω διαδικτύου, είναι 
προφανές ότι µεταξύ των 2 σχεδίων τυποποιηµένου ΕΕΕΠ που έχουν κοινοποιηθεί, 
προτιµότερη είναι η νεότερη και πλέον απλοποιηµένη έκδοση (βλ Συν-1: Σχέδιο 
ΕΕΕΠ, έκδοση light).  

 

2.3 Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 59 της νέας οδηγίας και του υπό διαβούλευση 
σχετικού κανονισµού, το ΕΕΕΠ έχει το χαρακτήρα «υπευθύνου δηλώσεως» του οικονοµικού 
φορέα που επιθυµεί να λάβει µέρος σε συγκεκριµένη διαδικασία ανάθεσης ∆ηΣυ, ότι, 
δηλαδή,  πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τα κριτήρια επιλογής, που ορίζονται στη 
διακήρυξη. Για το σκοπό αυτό το ΕΕΕΠ συµπληρώνεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα 
Αρχή σε σχέση µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης διακήρυξης.  

Υπό την έννοια αυτή στην Ελλάδα και ειδικά για τη συµµετοχή οικονοµικών φορέων σε 
διαδικασίες ανάθεσης ∆η.Συ. Έργων, το ΕΕΕΠ αποτελεί µία αναµορφωµένη, 
εναρµονισµένη και διαδικτυακή εκδοχή, ευρωπαϊκής εµβέλειας, της «Ενηµερότητας 
Πτυχίου» που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15), 
της ΓΓΥ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=36, βλ Συν-2: ΥΑ ∆15 /οικ/15658, 04- 09-
2013). 

 

2.4 Προτάσεις:  

α) Η ΕΑΑ∆ΗΣΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης στην οποία συµµετέχει, για την καθιέρωση του 
τυποποιηµένου εντύπου του ΕΕΕΠ, θα πρέπει να λάβει υπόψη της την εφαρµοζόµενη στην 
Ελλάδα για τις ∆ηΣυ Έργων πρακτική της «Ενηµερότητας Πτυχίου».  

β) Στο πλαίσιο της απαιτούµενης αναµόρφωσης του ΜΕΕΠ (ως Κατάλογος Αναγνωρισµένων 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων), το έγγραφο – βεβαίωση «Ενηµερότητας Πτυχίου» που 
εκδίδεται µέχρι σήµερα, θα πρέπει να µετονοµαστεί π.χ. σε «Βεβαίωση Ενηµερότητας 
Ε∆Ε–ΕΕΕΠ» και το περιεχόµενό του να ταυτίζεται µε αυτό του τυποποιηµένου εντύπου, που 
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θα προκύψει µε την έγκριση του υπό διαβούλευση ευρωπαϊκού εκτελεστικού κανονισµού για 
το ΕΕΕΠ.  

γ) Στο πλαίσιο της προβλεπόµενης αναµόρφωσης των µητρώων ΜΕΕΠ / ΜΕΚ θα πρέπει να 
ληφθεί µέριµνα ώστε, η λειτουργία του µητρώου να γίνεται µέσω διαδικτύου και τα στοιχεία 
τεκµηρίωσης κάθε εγγεγραµµένης επιχείρησης (ο λεγόµενος Εικονικός Φάκελος της 
Επιχείρησης, Virtual Company Dossier) να είναι διαθέσιµα µέσω διαδικτύου.  

δ) Στο πλαίσιο της προβλεπόµενης αναµόρφωσης των µητρώων ΜΕΕΠ / ΜΕΚ θα πρέπει να 
ληφθεί µέριµνα ώστε, η δυνατότητα χρήσης της νέας «Βεβαίωσης Ενηµερότητας Οικ.Φορέα 
∆ΕΕΕΕΠ», να παρέχεται σε όλες τις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από την τάξη τους  

ε) Στην Ελλάδα, και για τα έργα µε προϋπολογισµό κάτω του κοινοτικό ορίου, είναι σκόπιµο 
να προβλεφθεί µία ακόµη πιο απλοποιηµένη µορφή Βεβαίωση Ενηµερότητας Ε∆Ε, µε 
βάση τα κριτήρια επιλογής και τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα, που θα αποφασιστούν για 
τα έργα αυτά. 

 

ΘΕΜΑ 3: Αναβολή υποχρέωσης παροχής ΕΕΕΠ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
µορφή.  

3.1 ∆εδοµένου ότι η παροχή (δηλαδή η έκδοση) του ΕΕΕΠ σε ηλεκτρονική µορφή (δηλαδή 
µέσω διαδικτύου) προϋποθέτει:  

α) Την λειτουργική ετοιµότητα της εξειδικευµένης διαδικτυακής βάσης δεδοµένων, στην 
οποία θα τηρούνται τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσε- ων), 
για την επαλήθευση των πληροφοριών του ΕΕΕΠ (Εικονικός Φάκελος της Επιχείρησης, 
Virtual Company Dossier), και η οποία πρέπει να διασυνδέεται τόσο µε το σύστηµα e-Certis 
(βλ θέµα 7 στη συνέχεια), όσο και µε το σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
έργων «από αρχής µέχρι τέλους»1(e-Procurement).  

β) Τη διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου για την εγγραφή και κατάταξη των 
οικονοµικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) στο νέο µητρώο και για τη διασταύρωση 
και πιστοποίηση των υποβαλλόµενων από αυτούς στοιχείων, σε συνδυασµό και µε τον 
απαιτούµενο νέο Κανονισµό ή Κώδικα Ανάθεσης και Εκτέλεσης ∆Ε.  

γ) Την σηµαντική υστέρηση προετοιµασίας για την κάλυψη των ανωτέρω σηµείων α και β, 
είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσµίας της 16-04-2016 και 
είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε χρήση της παρεχόµενης δυνατότητας αναβολής το 
αργότερο µέχρι 18-04-2018.  

 

3.2 Εν τούτοις επισηµαίνεται ότι, αν και η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά στο άρθρο 90 
της οδηγίας, στον υπό διαβούλευση κανονισµό για το ΕΕΕΠ, δεν προβλέπεται η δυνατότητα 

                                          
1 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις «από αρχής μέχρι τέλους» είναι η χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και  της  ηλεκτρονικής  επεξεργασίας  συναλλαγών  από  οργανισμούς  του  δημόσιου  τομέα  κατά  την  ανάθεση  και 
εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή δημοσίων έργων, από την διακήρυξη μέχρι την ολοκλήρωση και 
αποπληρωμή της σύμβασης. 
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αυτή. Αντίθετα στα 2 και µόνο άρθρα που περιλαµβάνει το βασικό κείµενο του κανονισµού 
(βλ Συν-3) προβλέπονται τα ακόλουθα:  

Άρθρο 1: Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας, που 
αναφέρεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, χρησιµοποιείται το τυποποιηµένο έντυπο που 
παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.  

Άρθρο 2: Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα 
µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.  

 

3.3 Πρόταση:  

Προτείνεται η τροποποίηση του 2ου εδαφίου του ανωτέρω άρθρου 2 του κανονισµού, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη διατύπωση:  

«Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα 
σε κάθε κράτος µέλος, λαµβανοµένων υπόψη και των προβλέψεων του άρθρου 90 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ». 

 

ΘΕΜΑ 4: Υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων οικονοµικών φορέων για την επαλήθευση 
πληροφοριών του ΕΕΕΠ.  

4.1 Βασική θέση: Είναι προφανές και σύµφωνο µε τη πρακτική που εφαρµόζεται και στις 
περισσότερες χώρες-µέλη της ΕΕ, ότι τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων - 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, που πρέπει να τηρούνται για την επαλήθευση των 
πληροφοριών του ΕΕΕΠ (Εικονικός Φάκελος της Επιχείρησης, Virtual Company Dossier), 
πρέπει να καταχωρούνται σε εξειδικευµένη (διαδικτυακή) βάση δεδοµένων, η οποία, εκτός 
από το ΕΕΕΠ:  

α) Θα εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του νέου Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(νέος επίσηµος κατάλογος εγκεκριµένων οικ.φορέων ειδικά για την κατηγορία των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων), την εποπτεία του οποίου έχει επί του παρόντος η ∆ιεύθυνση 
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15), της ΓΓ∆Ε.  

β) Θα υποστηρίζει την εξειδικευµένη πλατφόρµα για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες 
συµβάσεις έργων «από αρχής µέχρι τέλους», διαλειτουργικά συνδεδεµένη µε το ΕΣΗ∆ΗΣ 
και το ΚΗΜ∆ΗΣ.  

γ) Θα συνδέεται µε άλλες βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν στην Ελλάδα και περιέχουν 
πληροφορίες σχετικές µε καταστάσεις των εν λόγω οικονοµικών φορέων (εργοληπτικών 
επιχειρήσεων), οι οποίες συνεπάγονται λόγους αποκλεισµού ή µε στοιχεία που συνδέονται µε 
κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας τους (π.χ. Ποινικό Μητρώο, ΟΠΣ, ΓΕΜΗ, TAXIS, ΙΚΑ, 
Τράπεζες κ.α). 

δ) Θα συνδέεται διαλειτουργικά µε το e-Certis  

Η τεχνική και λειτουργική υποστήριξη 24/7 της εν λόγω εξειδικευµένης βάσης 
δεδοµένων θα πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευµένο οίκο (operator) εκτός της δηµόσιας 
διοίκησης. 
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4.2 Ως προς τα ερωτήµατα (α) και (β):  

(α) µπορούν να χρησιµοποιούνται ελεύθερα/υπό όρους από όλες τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες 
φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;  

(β) µπορούν να χρησιµοποιούνται υπό τους ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες 
φορείς των άλλων κρατών µελών;  

ΝΑΙ, η εν λόγω εξειδικευµένη βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιείται υπό όρους από 
όλες τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 59 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ, καθώς και από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς των άλλων 
κρατών-µελών.  

 

4.3 Ως προς το ερώτηµα (γ):  

(γ) Οι υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων διαλειτουργούν µεταξύ τους?  

Είναι προφανές ότι βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία οικονοµικών φορέων διαφορετικών 
κατηγοριών, όπως οι επίσηµοι κατάλογοι για διαφορετικές κατηγορίες εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων, δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται διαλειτουργικά. Κατά τα λοιπά βλ. 
4.1. 

 

4.4 Ως προς το ερώτηµα (δ):  

(δ) Ποιος είναι ο κατάλληλος/ αρµόδιος (δηµόσιος) φορέας στην Ελλάδα για την τήρηση της νέας 
υποχρέωσης των κρατών µελών να ενηµερώνουν το e-Certis και να κοινοποιούν κάθε σχετική 
πληροφορία όταν το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος … ; 

Ο πλέον κατάλληλος/ αρµόδιος (δηµόσιος) φορέας στην Ελλάδα για την τήρηση της νέας 
υποχρέωσης των κρατών µελών να ενηµερώνουν το e-Certis, θεωρούµε ότι είναι η 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 

ΘΕΜΑ 5: Αναβολή της εφαρµογής του περιορισµού αναθετουσών αρχών να µη 
ζητούν έγγραφα που είναι ακόµη ενηµερωµένα, τα οποία έχουν ήδη στην κατοχή 
τους από προηγούµενες διαδικασίες.  

Η απάντηση σχετίζεται µε το επίπεδο ηλεκτρονικής ετοιµότητας της Ελλάδας. Επί της αρχής 
δεν θεωρούµε ότι χρειάζεται αναβολή εφαρµογής του περιορισµού. Ωστόσο ενδέχεται η 
έλλειψη διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων ή και η δυστοκία στη χρήση των ηλεκτρονικών 
µέσων επικοινωνίας να οδηγήσουν σε ορισµένες δυσλειτουργίες, οι οποίες ωστόσο σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσουν εις βάρος των οικονοµικών φορέων.  

ΘΕΜΑ 6: Αποδεικτικά µέσα περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού ή περί πλήρωσης 
κριτηρίων επιλογής στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα.  

Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και των αρµοδιοτήτων σας, παρακαλούµε:  
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(α) να εξειδικεύσετε τα πιστοποιητικά, αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική 
επικράτεια, όπως ισχύουν σήµερα, µε τα οποία αποδεικνύεται η µη ύπαρξη των κάτωθι λόγων 
αποκλεισµού:  

i) του αρ. 57 παρ. 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (καταδίκες για συγκεκριµένα ποινικά αδικήµατα).  

ii) του αρ. 57 παρ. 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (αθέτηση υποχρεώσεων που αφορούν την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

iii) του αρ. 57 παρ. 4 περίπτωση β΄ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (κήρυξη σε πτώχευση, προπτωχευτικές 
και πτωχευτικές διαδικασίες, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
και άλλες ανάλογες καταστάσεις).   

(α) - Απάντηση  

i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου _ Τµήµα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

ii.1 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας_Ασφαλιστικά Ταµεία 

ii.2 Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας_TAXIS 

iii. Πιστοποιητικό/ά περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης 
και ειδικής εκκαθάρισης. Όχι πιστοποιητικά περί µη άσκησης αίτησης πτώχευσης, 
αναγκαστικής διαχείρισης κ.λπ., διότι η άσκηση της αίτησης (η οποία µπορεί να είναι και 
απολύτως αβάσιµη) δεν τροποποιεί τη νοµική κατάσταση της επιχείρησης, ούτε συνιστά 
νοµικό ή πραγµατικό λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 

Κάποια πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από το Πρωτοδικείο.  

 

(β) να προτείνετε τα ενδεδειγµένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά µέσα, 
αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της µη 
ύπαρξης των υπόλοιπων λόγων αποκλεισµού (του αρ. 57 παρ. 4 περιπτώσεις α' και γ' έως θ') ήτοι:  

� αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 (ήτοι στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το ενωσιακό δίκαιο, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα X),  

� διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του 
οικονοµικού φορέα,  

� σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

� σύγκρουση συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 54 η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,  

� στρέβλωση του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας προµήθειας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41, η οποία δεν µπορεί να 
επανορθωθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα  

� επίδειξη σοβαρής ή επαναλαµβανόµενης πληµµέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

� κρίση περί ενοχής για σοβαρές, ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, απόκρυψη αυτών των πληροφοριών ή αδυναµία προσκόµισης των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 59, 
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� προσπάθεια επηρεασµού µε αθέµιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, απόκτησης εµπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή παροχή εξ αµελείας παραπλανητικών πληροφοριών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.   

(β)  - Απάντηση  

- Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις να απαιτείται η κατάθεση βεβαίωσης µη πειθαρχικού ή 
επαγγελµατικού παραπτώµατος που εκδίδεται από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις.  

- Για τα στελέχη των εργοληπτικών επιχειρήσεων να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού 
για µη βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που σήµερα εκδίδεται από το ΤΕΕ. 

- Για όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτιµούµε ότι εφόσον δεν υπάρχει αντικειµενική και 
αδιάβλητη διαπίστωση τήρησης των σχετικών όρων µε πιστοποιητικό που εκδίδει η, ανά 
περίπτωση,  αρµόδια διοικητική αρχή, τότε κανένα άλλο αποδεικτικό µέσο δεν αρκεί για την 
εξασφάλιση τήρησής τους. Γενικότερα, οι ανωτέρω διατάξεις των ενωσιακών (κοινοτικών) 
Οδηγιών είναι δυνητικής εφαρµογής και εκτιµούµε ότι η θέσπιση πρόσθετων ασαφών και 
αορίστων κριτηρίων επαγγελµατικής καταλληλότητας, για τη διαπίστωση των οποίων δεν 
υφίστανται σήµερα αδιάβλητες διοικητικές πρακτικές, θα δώσουν λαβή για προσχηµατικούς 
λόγους αποκλεισµού διαγωνιζοµένων επιχειρήσεων και θα βλάψουν καίρια τη διαφάνεια και 
τον πραγµατικό ανταγωνισµό.  

Γενική θέση του Συνδέσµου είναι ότι τα σχετικά πιστοποιητικά που σήµερα απαιτούνται για 
την έκδοση της Ενηµερότητας Πτυχίου των εργοληπτικών επιχειρήσεων 3ης έως 7ης τάξης 
του ΜΕΕΠ αρκούν για την κάλυψη των εν θέµατι λόγων αποκλεισµού. 

 

(γ) να προτείνετε τα ενδεδειγµένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά µέσα, 
αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της 
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας (αρ. 58 παρ. 2 και Παράρτηµα 
XI).  

Σε περίπτωση που στην Ελλάδα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/έγγραφα ή τα εκδιδόµενα δεν 
καλύπτουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, 
παρακαλούµε να το αναφέρετε.   

(γ) - Απάντηση  

- Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  

- Βεβαίωση εγγραφής σε µία Εργοληπτική Οργάνωση  

 

(δ) να προτείνετε, τον αρµόδιο φορέα, που κατά την άποψή σας, βάσει των θεσµοθετηµένων 
αρµοδιοτήτων του ή/και των πληροφοριών/στοιχείων/δεδοµένων που τηρεί, αποτελεί τον 
καταλληλότερο φορέα να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στη διάθεση των άλλων κρατών µελών, 
εφόσον το ζητούν, πληροφορίες σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα για την απόδειξη για ύπαρξη λόγων 
αποκλεισµού, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής27 των υποψηφίων και για τη 
συµµόρφωση µε ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα28.   

(δ)  - Απάντηση  

Όποια αρχή τηρεί το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  
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ΘΕΜΑ 7: Επικαιροποίηση πληροφοριών επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)  

7.1 Μεταφραστική παρατήρηση: Ο όρος «επιγραµµικό», που χρησιµοποιήθηκε στο 
ελληνικό κείµενο της οδηγίας, είναι ατυχής «επί λέξει» απόδοση του αγγλικού όρου 
“Online”, που δηλώνει την απ΄ευθείας σύνδεση ή επικοινωνία µε ηλεκτρονικό 
τρόπο π.χ. µέσω διαδικτύου και όχι «επί της γραµµής»!.  

Κατά την µεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 61 της Οδηγίας προτείνεται η χρήση του 
όρου «διαδικτυακό» αντί του «επιγραµµικό».  

 

7.2 Ως προς το ερώτηµα (α):  

(α) Ποια η διαδικασία και ο αρµόδιος (δηµόσιος) φορέας για την επικαιροποίηση των πληροφοριών 
που σχετίζονται µε την Ελλάδα του e-Certis σήµερα;  

Η διαδικασία περιγράφεται πλήρως στην ιστοσελίδα του e-Certis. 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=el 

Ως προς τον αρµόδιο φορέα έχει απαντηθεί στο σηµείο 4.4 πιο πάνω. Υπενθυµίζεται ότι πριν 
από τη σύσταση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ η σχετική αρµοδιότητα ανήκε σε κάποια ∆/νση της ΓΓ∆Ε. 
Επισηµαίνεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ελεγχθεί άµεσα η εγκυρότητα των 
πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί παλαιότερα στο e-Certis ως προς την 
Ελλάδα, και να γίνει η απαιτούµενη επικαιροποίησή τους. 

Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων 
(ειδικότερα των εργοληπτικών) για τον τρόπο χρήσης του e-Certis. 

 

7.3 Ως προς το ερώτηµα (β):  

(β) Παρακαλούµε περιγράψτε τον τρόπο/σύστηµα/διαδικασία συλλογής των απαιτούµενων 
πληροφοριών σχετικά µε τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένης της 
διαδικασίας συνεργασίας µε τις εκδούσες αυτών αρχές/φορείς, που εφαρµόζονται από τον αρµόδιο 
φορέα επικαιροποίησης του e-Certis. Περιγράψτε τον τρόπο διασφάλισης της επικαιροποίησης των 
σχετικών πληροφοριών.  

Πρόκειται για καθαρά τεχνικά θέµατα που δεν µπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος. Η υπηρεσία του e-Certis παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στους αρµόδιους 
εθνικούς φορείς που χειρίζονται τη βάση.  

Ως προς τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών από τις εκδούσες αρχές, παραπέµπουµε στο Υπ. 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και στις ακόλουθες διατάξεις:  

• Π.∆.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία  

• Ν.4305/14 "Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων και δεδοµένων του 
δηµόσιου τοµέα...." (Α΄237)  
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7.4 Ως προς το ερώτηµα (γ):  

(γ) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα κατά τις παραπάνω 
διαδικασίες; Παρακαλούµε περιγράψτε τα και υποβάλατε συνοπτικά προτάσεις για την 
βελτίωση/εξορθολογισµό αυτών.  

Είναι εκτός του πλαισίου αρµοδιοτήτων µας. Παραπέµπουµε στις προαναφερόµενες 
διατάξεις.  
 

7.5 Ως προς το ερώτηµα (δ) και (ε):  

(δ) Θεωρείτε σκόπιµη την αναβολή εφαρµογής της υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών να 
προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών/µορφές εγγράφων 
που περιλαµβάνονται εκεί; Σε κάθε περίπτωση αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.  

Βλ. απάντηση στο προηγούµενη παράγραφο 3.1 του παρόντος 

 

ΘΕΜΑ 8: ∆ηµιουργία και λειτουργία επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων Θεωρείτε σκόπιµο:  

Επιλογή 1:   

Η επιλογή µας είναι το 2 . Θέση µας είναι ότι ο θεσµός του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων θα πρέπει να διατηρηθεί, αναµορφωµένος ως προς το περιεχόµενό του και τα 
κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων σε αυτό.  

Υποβάλλουµε συνηµµένα ολοκληρωµένο Προεδρικό ∆ιάταγµα για την σύσταση και 
λειτουργία του νέου Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ) (Συν. 5). 

Στην αρχική φάση λειτουργίας του το ΜΕΕ µπορεί να στηριχθεί στην υφιστάµενη δοµή της 
ΓΓΥ, ήτοι να λειτουργήσει µε την υποστήριξη της ∆.15. Στην συνέχεια η ευθύνη τήρησής του 
µπορεί να ανατεθεί σε οποιοδήποτε πιστοποιηµένο προς τούτο φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο 
εν λόγω φορέας θα έχει την υποχρέωση πληροφόρησης των άλλων κρατών µελών. 

 

Ερώτηση 2:  

 

Ερώτηση 

Απάντηση για 
το υφιστάµενο 

ΜΕΕΠ 

Απάντηση για το 
προτεινόµενο 

ΜΕΕ 

(1) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρµοσµένες 
σύµφωνα µε το άρθρο 57 (λόγοι αποκλεισµού); 

NAI NAI 

(2) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρµοσµένες 
σύµφωνα µε το άρθρο 58 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής);   

NAI NAI 

(3) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν και οι απαιτήσεις 
προσκόµισης εκ µέρους των οικονοµικών φορέων αποδείξεων 
για ό,τι καλύπτεται από τον κατάλογο είναι προσαρµοσµένες 
σύµφωνα µε το άρθρο 60 και το Παράρτηµα XII (αποδεικτικά 
µέσα µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής);   

NAI NAI 

(4) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν και οι απαιτήσεις 
προσκόµισης εκ µέρους των οικονοµικών φορέων αποδείξεων 

OXI OXI 
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Ερώτηση 

Απάντηση για 
το υφιστάµενο 

ΜΕΕΠ 

Απάντηση για το 
προτεινόµενο 

ΜΕΕ 

για ό,τι καλύπτεται από τον κατάλογο είναι προσαρµοσµένες 
σύµφωνα µε το άρθρο 62 (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης); 

(5) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρµοσµένες 
σύµφωνα µε το άρθρο 63 (στήριξη στις ικανότητες άλλων 
φορέων) και το άρθρο 64 παρ. 2 εδάφια β' και γ΄;   

OXI OXI 

(6)  εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής των φορέων στον 
κατάλογο; ποιά η αρµόδια εκδούσα αρχή αυτού; 

NAI - Επιτροπή 
ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ - Επιτροπή 
ΜΕΕ 

(7) η πιστοποιούµενη εγγραφή στον κατάλογο συνιστά 
τεκµήριο καταλληλότητας του οικονοµικού φορέα όσον αφορά 
τη µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού και την πλήρωση των 
απαιτήσεων ποιοτικής επιλογής που καλύπτονται από τον 
κατάλογο; 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

(8) οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από την 
εγγραφή στον κατάλογο τίθενται υπό αµφισβήτηση. Αν ναι, 
υπό ποίους όρους; 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

(9) στο πιστοποιητικό εγγραφής αναφέρονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή του 
οικονοµικού φορέα στον επίσηµο κατάλογο; 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

(10) ποιοί από τους αναφερόµενους στο άρθρο 57 λόγους 
αποκλεισµού καλύπτονται από τον κατάλογο; 

 Όλοι οι λόγοι 
αποκλεισµού των 
παραγράφων  1, 
2, 4, πλην των 
δυνητικών λόγων  

Όλοι οι λόγοι 
αποκλεισµού των 
παραγράφων  1, 
2, 4, πλην των 
δυνητικών λόγων  

(11) ποιά από τα αναφερόµενα στο άρθρο 58 κριτήρια επιλογής 
καλύπτονται από τον κατάλογο; 

Καλύπτονται και 
τα τρία κριτήρια  

Καλύπτονται και 
τα τρία κριτήρια 

(12) η εγγραφή/διατήρηση της εγγραφής στον κατάλογο 
προϋποθέτει πρόσθετες απαιτήσεις πλην αυτών των  άρθρων 
57-64 και του Παραρτήµατος XII της οδηγίας 2014/24/ΕΕ; 
Αναφέρατε συνοπτικά ποιες και τους λόγους που ζητούνται. 

Υπάρχουν 
αποκλεισµοί 
βάσει εταιρικής 
µορφής (στις 
τάξεις 3η -7η 
εγγράφονται 
µόνο Α.Ε.). 

Υπάρχουν 
περιορισµοί 
αναφορικά µε την 
στελέχωση των 
εργοληπτικών 
εταιρειών βάσει 
µηχανικών 
εγγεγραµµένων 
στο Μητρώο 
Εµπειρίας 
Κατασκευαστών. 
Υπάρχει 
πριµοδότηση  

∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί 
εταιρικής µορφής. 
∆ιατηρούνται οι  
περιορισµοί 
αναφορικά µε την 
στελέχωση των 
εργοληπτικών 
εταιρειών βάσει 
µηχανικών 
εγγεγραµµένων 
στο Μητρώο 
Εµπειρίας 
Κατασκευαστών. 
∆εν υπάρχει καµία 
πριµοδότηση 
λόγω κατάταξης 
σε κάποια τάξη. 

∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί 
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Ερώτηση 

Απάντηση για 
το υφιστάµενο 

ΜΕΕΠ 

Απάντηση για το 
προτεινόµενο 

ΜΕΕ 

στις υφιστάµενες 
κατατασσόµενες 
επιχειρήσεις. 

Υπάρχουν 
περιορισµοί 
κατάταξης σε 
ορισµένες 
κατηγορίες 
ειδικών εργασιών  
(Όταν µια 
εταιρεία 
κατατάσσεται σε 
όλες τις 
κατηγορίες 
έργων του 
Μ.Ε.ΕΠ. στην 5η 
ή στην 6η τάξη 
δεν µπορεί να 
καταταγεί σε 
καµία 
εξειδικευµένη 
εργασία). 

κατάταξης.  

(13) οικονοµικοί φορείς άλλων κρατών µελών µπορούν να 
εγγραφούν στον κατάλογο; 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

(14) σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούµενη 
υποερώτηση, για την εγγραφή οικονοµικών φορέων άλλων 
κρατών µελών στον κατάλογο απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή 
δηλώσεις πλην εκείνων που ζητούνται από τους οικονοµικούς 
φορείς της Ελλάδας; Αν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίστε 
ποιές και τους λόγους που ζητούνται 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

(15) οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν ανά πάσα στιγµή 
την εγγραφή τους στον κατάλογο ή υπάρχουν χρονικοί 
περιορισµοί οιασδήποτε φύσης; Στην δεύτερη περίπτωση 
παρακαλείσθε να προσδιορίστε τους εν λόγω περιορισµούς και 
τους λόγους που έχουν επιβληθεί. 

Υπάρχουν 
χρονικοί 
περιορισµοί 
αναφορικά µε την 
αναθεώρηση 
εγγραφής (ανά 
τριετία).  

∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί. 

(16) προσδιορίστε το χρονικό διάστηµα για την ενηµέρωση 
αιτούντος προς εγγραφή οικονοµικού φορέα από τον φορέα 
που τηρεί τον κατάλογο και είναι υπεύθυνος για την εγγραφή 
των οικονοµικών φορέων σε αυτόν σχετικά µε την απόφαση 
του τελευταίου επί της αιτήσεως εγγραφής του αιτούντος 
οικονοµικού φορέα. 

Κατά την αίτηση 
αναθεώρησης της 
εγγραφής 
ισχύουν τα εξής: 
Εφόσον 
εµπροθέσµως 
έχει υποβληθεί 
αίτηση 
αναθεώρησης της 

Κατά την αίτηση 
αναθεώρησης της 
εγγραφής 
ισχύουν τα εξής: 
α) Εφόσον 
εµπροθέσµως έχει 
υποβληθεί αίτηση 
αναθεώρησης της 
εγγραφής τότε ο 
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Ερώτηση 

Απάντηση για 
το υφιστάµενο 

ΜΕΕΠ 

Απάντηση για το 
προτεινόµενο 

ΜΕΕ 

εγγραφής τότε ο 
χρόνος έναρξης 
ισχύος της νέας 
βεβαίωσης 
ανατρέχει 
αναδροµικώς στη 
λήξη της παλιάς, 
το οποίο κατ’ 
ουσία σηµαίνει 
ότι υφίσταται 
αδιάλειπτη 
συνέχεια µεταξύ 
των δύο 
βεβαιώσεων. β) 
Εάν υποβληθεί 
εντός 60 ηµερών 
από τη λήξη της 
βεβαίωσης τότε ο 
χρόνος ισχύος 
της νέας 
βεβαίωσης 
άρχεται από την 
ηµέρα έκδοσης 
της νέας 
βεβαίωσης.  

Κατά την αίτηση 
εγγραφής ο 
χρόνος 
απόκρισης του 
φορέα που τηρεί 
το ΜΕΕΠ  
εξαρτάται από 
την  πληρότητα 
του φακέλου και 
την αιτούµενη 
τάξη κατάταξης. 
Μπορεί να 
ξεπερνά και τους 
τρεις µήνες. 

χρόνος έναρξης 
ισχύος της νέας 
βεβαίωσης αρχίζει 
µετά τη λήξη της 
παλιάς, η ισχύς 
της οποίας 
παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι 
την έκδοση της 
νέας βεβαίωσης, 
κατά που 
ουσιαστικά 
συµβαίνει και µε 
το ισχύον 
καθεστώς. β) Εάν 
υποβληθεί εντός 
60 ηµερών από τη 
λήξη της 
βεβαίωσης τότε ο 
χρόνος ισχύος της 
νέας βεβαίωσης 
άρχεται από την 
ηµέρα έκδοσης 
της νέας 
βεβαίωσης.  

Κατά την αίτηση 
εγγραφής ο 
χρόνος απόκρισης 
του φορέα που θα 
τηρεί το ΜΕΕ θα 
εξαρτάται από την  
πληρότητα του 
φακέλου και την 
αιτούµενη τάξη 
κατάταξης, χωρίς 
ωστόσο να 
ξεπερνά τους δύο 
µήνες.  

(17) η εγγραφή στον κατάλογο επιβάλλεται στους οικονοµικούς 
φορείς άλλων κρατών µελών προκειµένου να συµµετάσχουν σε 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης; 

ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Λοιπά Θέµατα που δεν τίθενται στο έγγραφο της διαβούλευσης: 

Ως προς της µεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 59 της οδηγίας, σηµειώνονται τα 
ακόλουθα: 
 

α)  Στο 2ο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 της Οδηγίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή, … απαιτεί από τον 
προσφέροντα στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει τη σύµβαση να υποβάλει 
ενηµερωµένα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 59 και, κατά περίπτωση, το 
άρθρο 60. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς (άρα και 
τον προσφέροντα) να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν 
παραληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 60 και 62.». 

 Η εν λόγω δυνητική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα για 
 την εκ των υστέρων συµπλήρωση πιστοποιητικών θα πρέπει να αποκλειστεί κατά τη 
 µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω διάταξης. 
 

β)  Στο 1ο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 59 της Οδηγίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«5. Παρά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, … , όπως εθνικό µητρώο προµήθειας, 

εικονικός φάκελος επιχείρησης ή ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστηµα προεπιλογής.». 

Ο όρος «σύστηµα προεπιλογής» είναι ατυχής απόδοση του όρου “prequalification 
system” που αναφέρεται στο αγγλικό κείµενο της Οδηγίας και κατά τη µεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο της εν λόγω διάταξης θα πρέπει να αποδοθεί µε τον όρο «σύστηµα 
προαξιολόγησης». 
 

Με τιµή, 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 
Συνηµµένα:  
Συν. 1: ANNEX  to the Commission Implementing Regulation establishing the standard form 

for the European Single Procurement Document (Light). 
Συν.2: Η υπ'αριθµ. ∆15/οικ/15658/4-9-2013/ Απόφαση µε θέµα: Τροποποίηση της µε αριθ. 

∆15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα:  «Έκδοση 
Ενηµερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων 
δηµοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και 
Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

Συν. 3: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την 
καθιέρωση του τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

 Προµήθειας. 
Συν.4: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου 

των σχετικών προβλέψεων. 
Συν.5: Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την σύσταση και λειτουργία του νέου Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ). 


