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 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.656 

Προς  

Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γεώργιο Καταπόδη 

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Υποδομών, κ. Χρήστο Σπίρτζη  

-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη  

-Διεύθυνση Νομικών  Υπηρεσιών  της ΕΑΑΔΗΣΥ 

 Τμήμα Μελετών  

 

Θέμα : Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 της  ΕΑΑΔΗΣΥ 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

23/2018   της  ΕΑΑΔΗΣΥ «Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη 

Κατευθυντήριων Οδηγιών…συντάχθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία  με θέμα ‘Ειδικά  

θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)΄ προς υποβοήθηση των 

αναθετουσών αρχών καθώς και των οικονομικών φορέων κατά τη συμπλήρωση και 

υποβολή των εν λόγω εντύπων». 

Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι, ενώ  το  περιεχόμενό της θα 

μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα, τα διαλαμβανόμενα, κατ΄ερμηνεία 

σας,  στην  παράγραφο 2.3.1. της ως άνω Κατευθυντήριας Οδηγίας  με τίτλο «Τα 

πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή /και συμπληρώσεων» έχουν 

δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση και  αναστάτωση στις εν εξελίξει διαγωνιστικές 

διαδικασίες, όπως μας αναφέρουν τα μέλη μας.  

Όπως γνωρίζετε το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αποτελεί  πρότυπο έγγραφο της σύμβασης 

με δεσμευτική ισχύ και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές 

του Βιβλίου Ι  ή δυνητικά από τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ.  

Συνιστά δε, προκαταρτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων  ποιοτικής επιλογής ,ανάλογα με το 

αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση  

υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών.  Για το λόγο αυτό άλλωστε οι 

αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ και την 

παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, αφού σε 

αντίθετη περίπτωση παρακάμπτεται ο κανόνας της προαπόδειξης και προκαλείται 

πρόσθετο διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  
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Όμως στην  παράγραφο  2.3.1. της ως άνω Οδηγίας  αναφέρεται, 

ερμηνευτικά υποθέτουμε,  ότι στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης των εντύπων 

αυτών εκ μέρους των οικονομικών φορέων παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές 

να τους καλούν για να το συμπληρώσουν, στις περιπτώσεις δε που επίκειται 

αποκλεισμός του υποψηφίου, οι αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από 

τους φορείς. Μόνο η έλλειψη υπογραφής εξαιρείται της ανωτέρω  δυνατότητας 

«γιατί η μη νόμιμη/έγκυρη υπογραφή ισοδυναμεί με μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή 

του εντύπου, ενώ η δυνατότητα συμπλήρωσης παρέχεται μόνο στα ήδη υποβληθέντα 

έγγραφα/δικαιολογητικά». 

Από μία απλή και μόνο ανάγνωση των διαλαμβανομένων στην παρ. 2.3.1. 

της  Οδηγίας    προκύπτει θεωρητικά, ότι  οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα  

υποβολής στους διαγωνισμούς ενός παντελώς κενού /μη συμπληρωμένου ΤΕΥΔ,  το 

οποίο θα φέρει μόνο τις απαιτούμενες   υπογραφές   και οι Αρχές θα πρέπει  να  

κάνουν δεκτή την προσφορά    και να καλούν τους φορείς εκ των υστέρων να το 

συμπληρώνουν.  

Σύμφωνα με τις  διευκρινίσεις της Αρχής τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και 

στην περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης  ή μη συμπλήρωσης ορισμένων εκ των  

πεδίων   του ΤΕΥΔ.  

Όμως στο άρθρο 102 παρ. 2  Ν. 4412/2016,  στο οποίο και η Οδηγία 

παραπέμπει, αναφέρεται ότι η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις 

ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης , πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων, μεταφράσεων ή βεβαιώσεων… Επισημαίνεται μάλιστα ότι η 

συμπλήρωση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη συμμόρφωση 

με τους όρους της διακήρυξης.  

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε, κ. Πρόεδρε,   την άμεση εισήγηση σας προς 

τις  αρμόδιες Υπηρεσίες της  Αρχής για τροποποίηση της  παρ. 2.3.1. της  

Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018  ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2  Ν. 

4412/2016, να  επιτρέπεται η διευκρίνιση ήδη συμπληρωμένων πεδίων του ΤΕΥΔ 

και όχι η συμπλήρωση κενών πεδίων αυτού προκειμένου να εφαρμοστεί το πνεύμα 

και το γράμμα του Νόμου και η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να αποτραπεί 

περαιτέρω ζημία και χρονική καθυστέρηση στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στα 

μέλη της Ένωσής μας. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ   

 


