
Ερώτηση 1: 

Στο άρθρο 18 αναφέρεται  

«Α. Κριτήριο Χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου: το κριτήριο αυτό 
πληρούται εφόσον υποβληθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και εφόσον ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου 
Αναδόχου για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων υπερβαίνει το 
100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος.»  

Το παραπάνω κριτήριο αναφέρεται ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής και δεν αναφέρεται 
ρητά ως κριτήριο αποκλεισμού.  Η μη κάλυψη του 100%  του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση τμήματος από τον κύκλο εργασιών των τελευταίων 3  χρήσεων αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού;  

Απάντηση 1: 
Κατά νόμον τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής διακρίνονται από τα κριτήρια ανάθεσης. Η μη 
τήρηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου 
(π.χ.  άρθρο 9 παρ.  3 και 6 Ν.  3316/2005). Ενόψει του γεγονότος ότι η χρηματοοικονομική 
επάρκεια προβλέπεται από την οικεία προκήρυξη ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής , 
σύμφωνα και με το ιστορικό του ερωτήματός σας, η μη τήρηση των σχετικών όρων οδηγεί 
στον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 
 

Ερώτηση 2: 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων το παραπάνω μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης;  

Απάντηση 2: 
Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που συμμετέχει στο διαγωνισμό, τα κριτήρια που 
αφορούν την ικανότητα του διαγωνιζομένου – ενώσεως προσώπων που αφορούν τεχνική, 
χρηματοδοτική και οικονομική της καταλληλότητα μπορούν να κρίνονται σωρευτικά στο 
πρόσωπο των συμμετεχόντων στην εν λόγω ένωση (βλ.  ενδεικτικά άρθρο 17  παρ.  3  Ν.  
3316/2005,  απόφαση ΔΕΚ C-389/1992  (Ballast  Nedam,  σκέψεις 17-18  και κοινές Οδηγίες  
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ).  Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να 
αναζητά αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ότι οι ικανότητες και τα μέσα του τρίτου που δε 
συμμετέχει με το δικό του όνομα στο διαγωνισμό αλλά ως μέλος μιας ενώσεως όντως 
έχουν τεθεί στην υπηρεσία της ενώσεως αυτής (βλ.  ενδεικτικά απόφαση ΣτΕ 94/2002, ΔΕΚ 
C-176/1998 Holst Italia και C-399/1998 Ordine delli Architecti delle Province di Milano e 
Lodi). 
 

Ερώτηση 3: 
Σε περίπτωση που κάποιος κατεβαίνει σε περισσότερα από ένα διαγωνιζόμενα σχήματα 
(και βέβαια αυτό είναι συμβατό,  βλέπε ερώτηση 1)  πως θα καλυφθεί το παραπάνω 
κριτήριο; 

Απάντηση 3: 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα σχήματα –  ενώσεις 
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  καθώς μια τέτοια συμμετοχή θα οδηγούσε σε 
παράβαση των αρχών της μυστικότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειάς του 
διαγωνισμού και απαγορεύεται και ρητά (βλ. ενδεικτικά άθρθρο 20 παρ. 4 Ν. 3316/2005). 


