Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ∆ηµόσια έργα
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.∆.
265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99:
"Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε
εκτέλεση των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος
διατάγµατος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος." (***To Π∆ 265/1991 καταργήθηκε
από το Π.∆. 23/1993).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παρ. 4
του Ν. 1958/1991, ΦΕΚ Α 122:
Με Π. ∆/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού, διαφοροποιούνται ή
συµπληρώνονται διατάξεις των ν. 1418/84, ν.
716/1977 και του π.δ. 609/85, οι οποίες
αφορούν θέµατα σχετικά µε τα αναφερόµενα στο
ανωτέρω άρθρο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχ. µε προσαρµογή ελληνικής νοµοθεσίας
για τα ∆ηµόσια Εργα προς τις διατάξεις των Οδηγιών
71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ
εκδόθηκε το Π.∆. 23/1993 (ΦΕΚ Α 8),το οποίο στη
συνέχεια καταργήθηκε µε το Π∆ 334/2000.
***Το άρθρο 37 του Π∆ 334/2000 (ΦΕΚ Α 279) ορίζει ότι:
"Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 και των σε εκτέλεσή
του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων σχετικών µε το
αντικείµενο του παρόντος ∆ιατάγµατος, εξακολουθούν
να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.και Π.∆.151/2003 (ΦΕΚ Α'124/23.05.2003)
"Οργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ)".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΒΛ.και Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α 42.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. σχετική ΥΑ 4309 (ΦΕΚ Β΄ 764/19.06.2002)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετική η ΥΑ 27966/Β1/2007 (ΦΕΚ Β΄396/21.3.07):
"Σύσταση Τεχνικού Συµβουλίου στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. σχετική ΥΑ 4309 (ΦΕΚ Β΄ 764/19.06.2002)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές αρχές
Αρθρο 1
Εννοια δηµοσίων έργων και γενικές αρχές
1. Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν
βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προιόντος, στην
ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του λαού.
2. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δηµοκρατικού
προγραµµατισµού.
3. Απο τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν
φορείς του δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το
έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα
των τεχνικών έργων. "Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή
ανακαίνιση ή επισκευή ή συντηρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής
λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί
τεχνική
γνώση και επέµβαση".
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2229/1994 (Α 138)
4. Για την εκπλήρωση των επιδιωκοµένων στόχων στον τοµέα των
δηµόσιων έργων οι διατάξεις του νόµου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν:
α) τους ενιαίους κανόνες για την κατασκευή όλων των δηµόσιων έργων
και την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων κα έργων µε τα π.
διατάγµατα του άρθρου 19 του νόµου αυτού.
β) τον κοινωνικό έλεγχο που συνίσταται στη θεσµοθετηµένη συµµετοχή
στις σχετικές διαδικασίες εκπροσώπων των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν
ή θα λειτουργήσουν τα έργα, των Οργανισµών τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλων µαζικών κοινωνικών φορέων. Ο κοινωνικός έλεγχος, χωρίς να
µειώνει την ευθύνη της δηµόσιας διοίκησης ή του αντίστοιχου φορέα,
εξασφαλίζει ιδιαίτερα τη διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του
σχεδιασµού και εφαρµογής της µελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογηµένη
αποδοχή ενδεχοµένων τροποποιήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος.
γ) την ανάπτυξη του Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων σε κρατικό επιτελικό
φορέα για την παραγωγή των δηµοσίων έργων στη χώρα και την εποπτεία
στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας.
δ) το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση
των τεχνικών, οργανωτικών και οικονοµικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών
επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή των έργων.

______________________________________________________

Αρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής του νόµου
" 1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται
και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
και του εκάστοτε αρµόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που
προγραµµατίζονται και εκτελούνται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος".
***Η παρ.1 του άρθρου 2 που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 96 παρ.7
του Ν. 1892/1990 (Α' 101), αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω µε
την παρ.2 του αρθρου 1 του Ν.2229/1994 (Α 138)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ'αριθµ. ∆1/Γ/Φ.13.1/14026/2123.8.1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β'734), ορίσθηκαν τα εξής: "Το έργο του πολυπροπυλενίου και όλων των συναφών
εγκαταστάσεων και παραρτηµάτων του που θα εκτελεστεί από τις θυγατρικές
εταιρείες της ∆ΕΠ. Α.Ε., ΕΚΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ MΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (µονάδα παραγωγής
πολυπροπυλενίου)
και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (µονάδα διαχωριστή) εξαιρείται από
το σύνολο των διατάξεων του Ν. 1418/1984 για τα "∆ηµόσια Εργα και Ρυθµίσεις
Συναφών Θεµάτων", όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2229/94."
2. Με π.δ/γµα η εφαρµογή του νόµου αυτού µπορεί να επεκταθεί εν όλω
η εν µέρει, και στα έργα γεωργικών συνεταιρισµών ή συνεταιριστικών
επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχει ο
δηµόσιος τοµέας ή νοσηλευτικών και γενικά κοινωφελών,ιδρυµάτων που δεν
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Με όµοιο π.δ/γµα στις περιπτώσεις ιδιωτικών
έργων που επιχορηγούνται, από το δηµόσιο τοµέα µπορεί να καθορισθεί η
µερική εφαρµογή διατάξεων του νόµου αυτού και των π.δ/των που
εκδίδονται µε εξουσιοδότηση αυτού κυρίως, για τη χρησιµοποίηση
επιχειρήσεων εγγεγραµένων στο µητρώο του άρθρου 16 την παραλαβή, τον
ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιµοποιούµενες προδιαγραφές
"3. ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις εκτέλεσης έργων, που
διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντίστοιχα από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που είχαν υπαχθεί στη διάταξη της παρ. 2 της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθµ. 1154/13.4.1988 (ΦΕΚ 256 Β'), όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ' αριθµ. 2334/ 3.5.1989 (ΦΕΚ 416 Β') όµοια, καθώς και στις
διατάξεις της προϊσχύσασας αριθµ. 2968/ 21.9.1987 (ΦΕΚ 507 Β') είναι
έγκυρες και ως προς όρους που αποκλίνουν από το ν. 1418/1984".
***Η παρ. 3 του άρθρου 2 προστέθηκε µε το άρθρο 96 παρ. 8 του Ν.
1892/1990 (Α' 101).

______________________________________________________

Αρθρο 3
Ειδικές έννοιες και ορισµοί

Για την εφαρµογή του νόµου αυτού οι παρακάτω όροι, έχουν την
ακόλουθη
σηµασία.
α) "Εργοδότης" η "κύριος του έργου" είναι το ∆ηµόσιο η άλλο νοµικό
πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η
σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο.
β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η αρµόδια Αρχή ή Υπηρεσία που
έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.
γ) "Ανάδοχος εργολήπτης" ή "ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση
στην οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου.
δ) "Σύµβαση" είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα
κατασκευής του έργου και του ανάδοχου για την κατασκευή του έργου
καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.
ε) "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι τεχνική
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την
παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.
στ) "Προϊσταµένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι, η Αρχή ή Υπηρεσία
ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του
και ιδίως αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή αλλων
στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται απο το νόµο αυτόν και τα π.δ/τα που
εκδίδονται µε εξουσιοδότηση του.
ζ) "Τεχνικό Συµβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο του φορέα
κατασκευής του έργου το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο νόµος
αυτός και τα π.δ/τα που εκδίδονται µε εξουσιοδότηση του.

______________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κατασκευή δηµόσιων έργων
Αρθρο 4
Τρόπος κατασκευής. ∆ιαδικασίες επιλογής αναδόχου
1.Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται:
α) Απο ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στο
νόµο αυτόν ή
β) από το φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης
τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση
προσλαµβάνεται και αµείβεται απ'τις πιστώσεις του έργου.
2.Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή
του έργου είναι:
α) Η ανοικτή δηµοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος και υποβάλλουν

προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα που προβλέπονται στη
διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.
β) Η δηµοπρασία µε προεπιλογή.Η δηµοπρασία αυτή διεξάγεται ως εξής
Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν
τα προσόντα που προδιαγράφονται στη διακήρυξη.Ακολουθεί προεπιλογή και
πρόσκληση για συµµετοχή στην κυρίως δηµοπρασία και επίδοση προσφοράς
εκείνων που έχουν προεπιλεγεί.Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε
έργα µεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευµένα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 για τα εκάστοτε ισχύοντα
όρια επί µικρών έργων και συντήρησης ΟΤΑ και άρθρο 15 Π∆ 171/87 κλπ.
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης άλλων φορέων µε τη χρήση του F7
(κατεξουσιοδότηση) ή στο ευρετήριο στο θέµα "µικρά έργα - συντήρησης απευθείας ανάθεση". Για όργανα έργων αναζήτησης πληροφοριών µέσω
θεµατικού ευρετηρίου στο θέµα όργανα έργων"
"Για την εφαρµογή της διαδικασίας δηµοπράτησης έργου µε προεπιλογή και του
συστήµατος υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη κατασκευή, σύµφωνα µε
την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούµενη
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µετά από
γνώµη του Συµβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Εργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων."
*** Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.2β,τα οποία είχαν προστεθεί µε το
άρθρο 4 του Ν.2576/1998 (Α 25), αντικαταστάθηκαν από το
εντός " " εδάφιο ως άνω µε την παρ.11 άρθρ.42 Ν.3316/2005,
ΦΕΚ Α 42/22.2.2005.
γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί
εξαιρετική διαδικασία και εφαρµόζεται όταν συντρέχει µια από τις
εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 86 του Ν.∆ 321/1969 (ΦΕΚ Α 205), όπως
κάθε φορά ισχύει καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις,όπως σε περίπτωση
θεοµηνίας, σοβαρού επικείµενου κινδύνου µοναδικότητας του κατασκευαστή
συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της
εργολαβικής σύµβασης όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες
δοκιµαστικές εφαρµογής νέων τεχνολογιών ή για έργα ειδικής φύσης,
εφόσον χαρακτηριστούν έτσι µε απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου
που εκδίδεται ύστερα απο γνώµη του τεχνικού Συµβουλίου ή όταν πρόκειται
για την κατασκευή έργων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απο
κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ εγγεγραµµένες στο µητρώο του
άρθρου 16 ή για µικρά έργα και εργασίες συντήρησης, εφόσον στην
τελευταία περίπτωση η προυπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπέρβαινε
ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων
µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων.
Η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ και
γενικά η κατασκευή έργων απο τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται µε τις
προυποθέσεις και τους όρους που ορίζονται µε π.δ/γµα που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Εργων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 1647/
1986 (Α 141), µε το οποίο κυρώνεται η υπ' αριθµ. Ε∆2/01/48/Φ.Ν.
294 Υ.Α., ορίζονται τα ακόλουθα:
"Μέχρι την έκδοση του π. δ/τος που προβλέπεται στην περίπτωση γ'
της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α' 23) και πάντως όχι
πέραν της 31.12.1986 επιτρέπεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είτε είναι εγγεγραµµένες
είτε όχι στο Μ.Ε.Ε.Π. και η εκτέλεση από αυτές έργου ή εργασίας που η

προϋπολογιζόµενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων
δραχµών. Οι διατάξεις της παράγραφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και
για έργο ή εργασία των ιδρυµάτων των συνδέσµων και των άλλων νοµικών
προσώπων των Ο.Τ.Α. που αναθέτουν την εκτέλεση έργου ή εργασίας σε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί µε νόµο να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 14 παρ.1 περ.γ' Ν.1647/1986 (Α 141),
µε το οποίο κυρώνεται η υπ' αριθµ. Ε∆2α/03/40/Φ.Ν. 294 Υ.Α.,
ορίζονται τα ακόλουθα:
"Η απευθείας ανάθεση κατασκευής µικρών έργων η εργασιών συντήρησης
έργων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µέχρι του ποσού
που καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Εργων, σύµφωνα µε την περίπτωση γ' της παραγρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, γίνεται µε απόφαση του Κοινοτικού
Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Τη σύµβαση υπογράφει ο
Πρόεδρος ή ο ∆ήµαρχος αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική
απόφαση.
Για τα έργα που αναφέρεται η προηγούµενη παράγραφος και που η
δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) δραχµές, η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό γίνεται
µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα
τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέρχονται στη σχετική απόφαση του
Κοινοτικού Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά
της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παράγρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984.
Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί µε νόµο, ισχύει µέχρι την έκδοση
του π. δ/τος για τα έργα των Ο.Τ.Α., που προβλέπεται στην παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 1418/1984 και πάντως, όχι πέραν της 31.12.1986, να
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 25 Ν.3333/2005,ΦΕΚ Α 91/12.4.2005,ορίζεται ότι:
"Όταν πρόκειται να δηµοπρατηθούν έργα φορέων που υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η µεν αρµοδιότητα που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από την Προϊσταµένη Αρχή, µε σύµφωνη
γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, η δε αρµοδιότητα που προβλέπεται στο
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από τον
εποπτεύοντα Υπουργό, ύστερα από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου του οικείου
φορέα".
3. Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται µε βάση τη σχετική µελέτη.
"Ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας, µε τον οποίο δηµοπρατείται το έργο,
καταρτίζεται µε βάση τις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών, στις οποίες
εφαρµόζονται οι βασικές τιµές υλικών και ηµεροµισθίων που έχουν
διαπιστωθεί από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων 'Εργων, η
σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 10, κατά το
τελευταίο τρίµηνο πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Σε περίπτωση
που δεν έχουν διαπιστωθεί τέτοιες τιµές κατά το τρίµηνο αυτό, τότε ο
προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις τιµές του αµέσως προηγούµενου
τριµήνου.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής της διάταξης αυτής,
καθώς και ο τρόπος αναπροσαρµογής των τιµών µονάδας των Αναλύσεων Τιµών
δηµοσίων έργων, µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε τις σύγχρονες µεθόδους
και τα µέσα εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
18."
Με τη σύµβαση επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία

συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα
του εδάφους.
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 5 Ν.2940/2001
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.
4. Η διακήρυξη για τη δηµοπράτηση καθορίζει το σύστηµα υποβολής των
προσφορών. Συστήµατα υποβολής προσφορών είναι:
α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συµπληρωµένο
τιµολόγιο της Υπηρεσίας.
β) Η προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, σε
συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε έλεγχο
οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ) Η συµπλήρωση από το µειοδότη ανοικτού τιµολογίου µε έλεγχο
οµαλότητας των τιµών σε σχέση µε αντίστοιχο τιµολόγιο, που περιέχει
τιµές της υπηρεσίας.
*** Το εδάφιο γ'ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 2 Ν.2940/2001
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.Κατά την παρ.9 του άρθρου 8 του αυτού νόµου:
" Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης δηµοσίων έργων, οι
οποίες διενεργούνται µε βάση διακηρύξεις που δηµοσιεύονται ένα µήνα
µετά την έναρξη ισχύος του".
δ) Η ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου που µπορεί να
περιλαµβάνει αναλυτικές τιµές ή περιληπτικές τιµές ή και κατ'αποκοπή
τιµή.
ε) Η προσφορά που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή µε κατ' αποκοπή
εργολαβικό αντάλλαγµα για το έργο ολόκληρο ή κατά τµήµατα.Στο σύστηµα
αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (µελέτη) και στη
συνέχεια εξετάζεται η οικονοµική προσφορά.
στ) Η µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών.
ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη µε το σύστηµα
της αντιπαροχής ποσοστών εξ'αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρηµένων
ιδιοκτησιών.
"η. Η προσφορά που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση
µε αντάλλαγµα τη λειτουργία ή εκµετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν
ανταλλάγµατα έναντι της κατασκευής του έργου".
***Η περ.η' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 1 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
Τα συστήµατα αυτά µπορεί να εφαρµοσθούν και σε συνδυασµό µεταξύ τους
στη δηµοπρασία του ίδιου έργου.
"Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να καθορίζεται ενιαίος τύπος διακήρυξης,
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 5 Ν.2940/2001
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε σχετικά περί του άν, σε έργο που δηµοπρατήθηκε µε
το σύστηµα µελέτη κατασκευή µε κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα
ο επανυπολογισµός των δαπανών των απροβλέπτων, της αναθεώρησης
κλπ θα γίνει σύµφωνα µε την τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας ή σε
συνδιασµό της προσφερθείσας οικονοµικής προσφοράς µε τον
προϋπολογισµό της υπηρεσίας, την Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ.505/97,
Συνεδρίαση 30.7.1997, Α' Τµήµα ∆ιακοπών, (Εγκύκλιος 21/1.9.97,

ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γεν.Γραµ.∆ηµ.Εργων).
"5. Οι δηµοπρασίες για τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου
αυτού διεξάγονται κατά ηµέρα Τετάρτη µε ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την
11η π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία την ηµέρα
αυτή, διενεργείται σε άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα και σε ηµεροµηνία που αν δεν
προσδιορίζεται στη διακήρυξη, προσδιορίζεται µε πράξη της Προϊσταµένης ή της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα της
έδρας της υπηρεσίας, η οποία έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, των
οικονοµικών και των τεχνικών προσφορών, όπου αυτές προβλέπονται, γίνεται
ταυτόχρονα.
Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Στο πρώτο
στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, οι οικονοµικές και
τεχνικές προσφορές παραµένουν σφραγισµένες σε φυλασσόµενο χώρο µε ευθύνη του
Προέδρου της Επιτροπής και διασφαλίζεται ο έλεγχος των συνθηκών φύλαξης και
προστασίας του απορρήτου αυτών. Ο τρόπος φύλαξης και ελέγχου των συνθηκών
φύλαξης καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και τη λήψη
αποφάσεως για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, γνωστοποιείται στους
διαγωνιζοµένους, τουλάχιστον πέντε ηµέρες νωρίτερα, η ηµέρα αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µπορεί να
γίνει και την ηµέρα της δηµοπρασίας, εφόσον όλοι οι συµµετέχοντες µετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το
δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων για το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών.
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών,
τη συνοπτική ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων των προσφορών από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση
και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή αυτή.
Κατά την ηµέρα της αποσφράγισης και σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού την ίδια ηµέρα διαπιστώνει τη µη παραβίαση του χώρου φύλαξης και
το απαραβίαστο των φακέλων των οικονοµικών προσφορών, αποσφραγίζει τις
οικονοµικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα µε το
εφαρµοζόµενο σύστηµα δηµοπράτησης τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα
οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά.
Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή των φακέλων και των
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής.
Αντίγραφο των οικονοµικών προσφορών παραδίδεται στον ορισµένο εκπρόσωπο των
εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος υποχρεούται µε ευθύνη του να τις
γνωστοποιήσει σε όλους τους συµµετέχοντες.
Οι οικονοµικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση.
Στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού, για έργα των οποίων η ανάθεση γίνεται µε τη
διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α), όπως κάθε φορά ισχύει,
παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή
του, ο οποίος ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησηςτης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
από αυτούς που υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις,
χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού. Για τον εκπρόσωπο αυτόν
και τον αναπληρωτή του δεν υπάρχει κώλυµα για τη συµµετοχή τους στο
διαγωνισµό.
Κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω, στις δηµοπρασίες έργων τα οποία δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α) και εφόσον κατά
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν έχει υποβληθεί η έγγραφη παραίτηση
όλων των συµµετεχόντων από το δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, η κατάθεση των
φακέλων των οικονοµικών προσφορών από τους διαγωνιζόµενους γίνεται µετά την
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων ή την επίλυση των
διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, σε ηµέρα και ώρα που τους
γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε ηµέρες νωρίτερα. Την ίδια ηµέρα
αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές. Αν για οποιονδήποτε λόγο οι
οικονοµικές προσφορές δεν αποσφραγιστούν την ηµέρα της υποβολής τους,

λαµβάνονται τα µέτρα φύλαξης που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή.
Για τις δηµοπρασίες έργων όπου προβλέπεται η κατάθεση και τεχνικής
προσφοράς, ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών καθορίζεται µε το
προεδρικό διάταγµα του επόµενου εδαφίου.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, δηµοπρασίες που αφορούν έργα ή
κατηγορίες έργων µπορεί να εξαιρεθούν από τους παραπάνω κανόνες, να ορισθεί
ως Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και να ρυθµιστούν
όλα τα ειδικότερα θέµατα της παραγράφου αυτής."
"Για τα έργα που δηµοπρατούνται από το ∆ήµο Αθηναίων µέχρι 10.7.2004, οι
δηµοπρασίες αυτές µπορούν να διεξάγονται κατά ηµέρα Τετάρτη και Παρασκευή
και ώρα 11 π.µ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί δηµοπρασία την
ηµέρα που ορίζεται, διενεργείται σε άλλη ηµέρα Τετάρτη ή Παρασκευή
αντίστοιχα, την ίδια ώρα."
*** Με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 που προστέθηκε µε την παρ.4
άρθρ.34 Ν.3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α),τα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου αυτής,
όπως είχαν τροποποιηθεί µε την παρ.1 άρθρου 5 Ν.2940/2001
(ΦΕΚ 180 Α),αντικαταστάθηκαν ως µε την παρ.1 άρθρ.15 Ν.3212/2003,
ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ.
40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 23 του Π.∆. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε τις παρ. 1, 3,
6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται ένα
(1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
*** Η παρ.5,όπως είχε τροποποηθεί µε την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2940/2001 και την
παρ.1 άρθρ.15 Ν.3212/2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004,
ΦΕΚ Α 179/28.9.2004.
6.*** Η παρ.6 όπως είχε συµπληρωθεί µε την παρ.4 του άρθρου 1 του
Ν.2229/1994,καταργήθηκε µε την περ.α'άρθρου 12 Ν.2576/1998 (Α 25)
7. Με π.δ/γµα στο σύστηµα της περίπτωσης ε'της παραγράφου 4 µπορεί
να επιτραπεί να προβλέπει η διακήρυξη και την καταβολή χρηµατικού ποσού
ως βραβείου στις αξιολογότερες µελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό,
όπως ειδικότερα ορίζεται σ'αυτό.
***Το παραλειπόµενο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 καταργήθηκε µε το
άρθρο δέκατο τρίτο του Ν.2338/1995
8.Με π.δ/γµα καθορίζονται, όλα τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται
στη δηµοπρασία, γενικά ή κατά συστήµατα υποβολής των προσφορών, άλλα
συστήµατα προσφοράς εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παραγρ 4. ο
τρόπος υποβολής και εκτίµησης εναλλακτικών προσφορών οι εγγυήσεις, οι
υποχρεώσεις αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, ο χρόνος ισχύος των
προσφορών, η σύνθεση,συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών του
διαγωνισµού τα όργανα και η διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης του
αποτελέσµατος, η σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α), στις οποίες συµµετέχουν εκτός των
υπαλλήλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα και εκπρόσωποι των ΟΤΑ,του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) των φορέων που θα χρησιµοποιούνται
έργα και των εργοληπτικών οργανώσεων και οι οποίες µπορεί να
προβλέπονται κατά έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για τα έργα περισσοτέρων
φορέων σε επίπεδο νοµαρχιακό, διανοµαρχιακό και εθνικό και να

συµπληρώνονται µε πρόσθετα µέλη για την περίπτωση ειδικών η µεγάλων
έργων ή προσφορών µε τα συστήµατα της παραγρ 4 ε', ζ' και η' και γενικά
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.Με όµοιο π.δ/γµα µπορεί να ορισθεί κατά
κατηγορίες έργων η συστήµατα προσφορών η υποχρέωση των διαγωνιζοµένων
να υποβάλλουν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη µαζί µε τις
προσφορές ή σε ορισµένη προθεσµία πριν απο τη δηµοπρασία τεύχος
παρατηρήσεων τους για τη µελέτη µε την οποία δηµοπρατείται το έργο
γενικά η για ειδικότερα θέµατα που επισηµαίνονται µε τη διακήρυξη. Το
περιεχόµενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί συµβατικό στοιχείο, δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ποτέ για ερµηνεία της σύµβασης, αλλά
χρησιµεύει µόνο για την εκτίµηση των πραγµάτων κατά την ανάθεση του
έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής επιχείρησης κατά τις
σχετικές διαδικασίες του κεφ.Γ'.
"Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρήσεων που
υποβάλλεται µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη δηµοπρασία µε
προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ.β' της παρ.5 του άρθρου 1
του Ν.2229/1994 (Α 138)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί αναθέσεως συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, χωρίς
εφαρµογή των διατάξεων του (καταργηθέντος πλέον) Π.∆. 265/1991
(Α' 99), προέβλεπε το άρθρο 9 αυτού.

"9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική
επιχείρηση υποχρεούται, εκτός από τις βεβαιώσεις, που προβλέπονται στην
παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, να υποβάλει βεβαιώσεις των
υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική
ενηµερότητα για τα δηµόσια έργα που εκτελεί µόνη της ή σε κοινοπραξία.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισµού της
επιχείρησης από το διαγωνισµό και επιβολής των προβλεπόµενων από το
νόµο διοικητικών ποινών.
10. Για την τροποποίηση της µελέτης, µετά την υπογραφή της σύµβασης
κατασκευής του εργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταµένης αρχής, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο τεχνικό συµβούλιο καλούνται ο
µελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να
αναπτύξουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν γραπτό υπόµνηµα. Μέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης
τροποποίησης της µελέτης, η προϊσταµένη αρχή εκδίδει τη σχετική
απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της µελέτης
στην υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωµή των
εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της µελέτης.
'Ολα τα σχετικά στοιχεία για την τροποποίηση ή µη της µελέτης
υποβάλλονται σε αντίγραφα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στη Γ.Γ.∆.Ε. µε
εισήγηση της προϊσταµένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης που
δηµιουργήθηκε, προκειµένου να επιβληθούν από τον Υπουργό περιβάλλοντος,
χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Κατά της απόφασης για τροποποίηση της µελέτης µπορεί ο µελετητής να
υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την
εφαρµογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει µερικά η ολικά δεκτή
µπορεί ο µελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής
διοικητικών κυρώσεων.
*** Η παρ.10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2 άρθρ.46 Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005,
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν.2229/1994 (Α

138)ορίζεται
ότι:Οι διατάξεις, που προστίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.
1418/1984 µε την ανωτέρω παρ 5 και οι διατάξεις της παρ. 10, που
προστίθενται στο αυτό άρθρο 4 του ν. 1418/1984 µε την παρ. 6 του
παρόντος άρθρου, εφαρµάζονται για έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από
το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργων που µπορούν να αναλαµβάνουν
εργοληπτικές επιχειρήσεις της Γ τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.. Για έργα µικρότερου
προϋπολογισµού µπορεί να εφαρµοστούν οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον
προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη. Το ποσό αυτό µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Εργων."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.2 του άρθρ.6 του Ν.2229/1994(Α 138):
" Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου, καθώς και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν.
1418/1984, που προστίθενται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του νόµου
αυτού,εφαρµόζονται στις συµβάσεις έργων που θα δηµοπρατηθούν ή θα
ανατεθούν µε σχετικές αποφάσεις, χωρίς διαγωνισµό, µετά δίµηνο από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου".
11. "Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο
σχεδιασµό,
την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου,
υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο
τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και
τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Ανάπτυξης, ορίζονται
η έναρξη εφαρµογής της παραγράφου αυτής, οι µελέτες, τα έργα και οι
υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου που εξαιρούνται από την υποχρέωση
ασφάλισης και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα εφαρµογής της διάταξης
αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
'Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια
ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες
απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις."
*** Η παρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 5 παρ.7
Ν.2940/2001,ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.
12. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου
του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους
της διάκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους της εργοληπτικής
επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη
του Συµβουλίου ∆ηµόσιων 'Εργων.
13. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, ύστερα από
διαγωνισµό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι
προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την
αναθεώρηση και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης
κατασκευής του έργου".
***Οι παρ.9 έως και 13 προστέθηκαν µε την παρ.6 του άρθρου 1 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
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Το πλήρες κείµενο της εγκυκλίου έχει ως ακολούθως:
"1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ'της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.
1418/84 ρυθµίζουν τα θέµατα της απευθείας ανάθεσης ή µε διαγωνισµό
µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
κατασκευής των δηµοσίων έργων και προβλέπουν τις περιπτώσεις που
εφαρµόζεται η σχετική διαδικασία. Στις διατάξεις αυτές γίνεται ρητή
µνεία και παραποµπή στο άρθρο 86 του Ν.∆. 321/1969 "όπως κάθε φορά
ισχύει". Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Π∆ 321/69 έχουν αντικατασταθεί
µε την παρ.20 του άρθρου 3 του Ν.1797/1988 και εφαρµόζονται στα δηµόσια
έργα, σύµφωνα µε την απόφαση αρ. 2043748/519/0026/1988 του υπουργού
Οικονοµικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ Α' 42).
2. Η εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων για την απευθείας ανάθεση ή µε
διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών
επιχειρήσεων αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και γίνεται χρήση της µόνο
εφόσον συντρέχουν οι υπό των διατάξεων αυτών προβλεπόµενες
προϋποθέσεις. Ανάλογες ρυθµίσεις παρέχονται και στην παρ.3 του άρθρου 8
του Π∆ 23/1993 (ΦΕΚ Α' 8), ανάθεση µε διαπραγµάτευση που είναι
εννοιολογικά ταυτόσηµες και οι οποίες εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παρ.1
του άρθρου 11 σε έργα προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή µεγαλύτερο των
5.000.000 ΕΝΜ.
3. Από σχετικά ερωτήµατα που υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε διαπιστώνεται η ανάγκη
παροχής οδηγιών για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.
3.1. Εχει παρατηρηθεί ότι γίνεται κατ'εξακολούθηση λανθασµένη
εφαρµογή των υπόψη διατάξεων και ιδιαίτερα στην ερµηνεία του "προφανώς
κατεπείγοντος" (περιπτ. "η" του άρθρου 86 του Ν∆ 321/69) ή "των λόγων
επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις" (περιπτ.
"ε", παράγρ.20 του άρθρου 3 του Ν.1797/88).
Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προφανώς
κατεπείγοντος στις περιπτώσεις:
- Πληµµυρών ή άλλων θεοµηνιών, προκειµένου για εκτέλεση εργασιών
ανάσχεσης του επαπειλούµενου κινδύνου.
- ∆ιακοπής της λειτουργίας συγκοινωνιακού έργου από οποιαδήποτε
απρόβλεπτη ή έκτακτη αιτία, προκειµένου για εργασίες άµεσης και
πρόχειρης αποκατάστασης της λειτουργίας του.
- Κινδύνων κατολισθήσεων.
- Αποµάκρυνσης των όγκων που υπάρχει κίνδυνος να κατολισθήσουν.
- Εκτέλεσης εργασιών µικρού τεχνικοοικονοµικού αντικειµένου για την
προφύλαξη έργου από ζηµιές που υπέστη εξαιτίας άλλου λόγου κ.λπ..
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ως ενδεικτικές που είναι, παρατέθηκαν για να
γίνει κατανοητή η έννοια του "προφανώς κατεπείγοντος ώστε να έχει
εφαρµογή η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή µε διαγωνισµό
περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
3.2. Πέρα των ανωτέρω, που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για την
ύπαρξη ή µη του καταπείγοντος, οφείλουν οι υπηρεσίες να διενεργούν

άµεσα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την κατεπείγουσα
εκτέλεση των εργασιών, ώστε να δικαιολογείται και στην πράξη η επιλογή
της εξαιρετικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατασκευής των
εργασιών ή µε διαγωνισµό περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Ετσι, για παράδειγµα τυχόν υποεκτίµηση των ποσοτήτων εργασιών ή του
χρόνου εκτέλεσής τους στην αρχική φάση εκδήλωσης του φαινοµένου πρέπει
να αντιµετωπίζεται µε γνώµονα πάντοτε το κατεπείγον και µάλιστα έτσι
που να διατηρείται ο χαρακτήρας του.
∆εν µπορεί να ορίζεται συµβατική προθεσµία ενός µηνός και για την
εκτέλεση τυχόν υπερσυµβατικών εργασιών να χορηγείται παράταση
προθεσµίας τριών µηνών.
3.3. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που σύµφωνα µε τα όσα αναπτύχθησαν
παραπάνω, δεν µπορεί να θεµελιώσει την έννοια του κατεπείγοντος και
κατά συνέπεια δεν συντρέχει νόµιµος λόγος εφαρµογής των ανωτέρω
διατάξεων.
Ετσι, π.χ. επείγουσες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από καθυστερήσεις
νωρίτερα οφειλοµένων διοικητικών ενεργειών ή για την απορρόφηση
υπαρχουσών πιστώσεων και γενικά οποισδήποτε λόγος κατεπείγοντος
εκτέλεσης εργασιών απορρέει και ανάγεται σε ολιγωρία ή αµέλεια των
οργάνων της διοίκησης, δε δικαιολογείται απευθείας ανάθεση.
4. Επισηµαίνουµε τη διάταξη της παρ.11 του άρθρου 12 του Ν.1418/84,
σύµφωνα µε την οποία η νοµιµότητα πράξεων ή αποφάσεων που αφορούν σε
συµβάσεις έργων νοµαρχιακών ή διανοµαρχιακών επιπέδου ελέγχεται από τον
υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 8 του
Ν.3200/55.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής µε µέριµνα και ευθύνη κάθε
προϊσταµένης αρχής, τυχόν πράξεις ή αποφάσεις που αφορούν σε εφαρµογή
των διατάξεων της παρ.2γ του άρθρου 4, του Ν.1418/88, δηλαδή όταν
γίνεται επίκληση διατάξεων αυτών, πρέπει αµέσως
- µε τον ταχύτερο τρόπο και µέσο
- να κοινοποιούνται στις καθ'ύλην αρµόδιες αντίστοιχες κεντρικές
δ/νσεις της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αντίγραφα των αποφάσεών τους, προκειµένου
να ελεγχθεί έγκαιρα η νοµιµότητά τους.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι φορείς κατασκευής έργων που,
από τις ισχύουσες για αυτούς ειδικούς διατάξεις, µπορούν να διενεργούν
απευθείας αναθέσεις έργων ή εργασιών ορισµένου ύψους δαπάνης (π.χ. των
ΟΤΑ, ∆.Σ. Νοσοκοµείων, εφαρµογή περιπτ.9 της παρ.20 του άρθρου 3 του
ν.1797/88), καθώς και αναθέσεις έργων που εµπίπτουν στις άλλες ειδικές
περιπτώσεις (εκτός από τις κατεπείγουσες) της παρ.2γ του άρθρου 4 του
Ν.1418/84.
Τα υπεύθυνα όργανα των κεντρικών δ/νσεων της ΓΓ∆Ε που θα ενεργούν
τον υπόψη έλεγχο της νοµιµότητας υποχρεούνται:
I. Να διατηρούν χωριστό φάκελο αρχειοθέτησης των αποφάσεων ανάθεσης,
στις οποίες ασκείται ο έλεγχος νοµιµότητος.
II. Να βεβαιώνουν επισηµειωµατικά και ενυπόγραφα πάνω στη σχετική
απόφαση ότι έγινε ο σχετικός έλεγχος νοµιµότητας.
III. Να συντάσσουν σε συνεργασία µε τη ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού
και Κωδικοποίσης (∆17) και προωθούν αµέσως για την υπογραφή από τον
υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε το σχέδιο της απόφασης ακύρωσης, αν διαπιστώνεται ότι µε
την απόφαση ανάθεσης καταστρατηγούνται οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ.

4γ του Ν.1418/84.
5. Επισηµαίνουµε ότι για τυχόν παραβάσεις από πλευράς υπηρεσιακών
οργάνων (εισηγήσεις, αποφάσεις αναιτιολόγητες ή παράνοµες), έχουν
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του 1418/84 που
προστέθηκαν µε την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.
6. Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής.
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Αρθρο 5
Σύµβαση κατασκευής
1.Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται µε βάση τους
όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που
µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την
κατάρτιση της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους µε τα πιό πάνω στοιχεία. "Η σύµβαση, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από τον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του έργου
για λογαριασµό του οποίου συνάπτεται".
***Το εντός " " εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου
2 του Ν.2229/1994 (Α 138)
2. Ως προς τον τρόπο καταβολής του εργολαβικού αντάλλαγµατος οι
συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων καταρτίζονται ανάλογα µε το σύστηµα
υποβολής προσφοράς που ακολουθήθηκε στη δηµοπρασία κατά το άρθρο 4 παρ
4.
3. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή
εγγυήσεων. Η αρχική εγγύηση συµπληρώνεται µε παρακράτηση απ' τις
τµηµατικές πληρωµές προς τον ανάδοχο.
"Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται µε τη διακήρυξη να ορίζεται
µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν µπορεί να υπερβεί το δέκα τοις
εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, µέχρι του
ποσού των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών, παρέχεται µε
εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυµα, πέραν του ποσού αυτού και
µέχρι τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) δραχµές µε εγγυητική
επιστολή από άλλο πιστωτικό ιδρυµα και πέραν των τετρακοσίων
εκατοµµυρίων (400.000.000) δραχµών η παρεχόµενη εγγύηση κάθε πιστωτικού
ιδρύµατος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
προσδιορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να
αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών,
µπορεί να ζητηθούν από την προϊσταµένη αρχή, κατά την υπογραφή της
σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις που δεν µπορεί να υπερβούν το δέκα τοις
εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 2 του

Ν.2229/1994 (Α 138)
Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.
"4. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την
περάτωση του στο σύνολο και κατά τµήµατα, Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τη συµβαση. Η υπηρεσία
εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από
µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30)
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του ανοδόχου και για τα αρµόδια άργανα
του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις της πορ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου:
Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της
προϊσταµένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό
διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και
πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία).
Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την, αρχική συµβατική
προθεσµία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό
αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Με τις προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, συνδυάζεται το
χρονοδιάγραµµα των εργασιών που αποτελεί συµβατικό στοιχείο. Σε
περίπτωση µεταβολών των προθεσµιών ή του αντικειµένου του έργου
αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα. Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο κύριος
του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισµό των
καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο
ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες
εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα
απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στα έργα που
κατασκευάζονται µε µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση".
***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
(5.Με τη σύµβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για την υπαίτια απο
µέρους του ανάδοχου υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του
έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρήτρων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου
του έργου. Με π.δ/γµα καθορίζονται τα όρια των ποινικών ρητρών, γενικά
ή κατά περιπτώσεις έργων, τα θέµατα που αναφέρονται στις ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών που µπορεί να είναι οριστικές
ή ανακλητές και στη συνοµολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον
ανάδοχο για τη γρηγορότερη απ'την προθεσµία περάτωσης του έργου ή
µέρους αυτού και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
"Πρόσθετη καταβολή (πριµ) καταβάλλεται µόνον εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης,
χωρίς διαγωνισµό. Η καταβολή του πριµ στον ανάδοχο γίνεται για την
ταχύτερη εκτέλεση µέρους ή όλου του έργου σύµφωνα µε τη σύµβαση και το
χρονοδιάγραµµα και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συµβατικού
αντικειµένου".
***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.4 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)

*** Η παρ.5,κατά το µέρος που αναφέρεται στις ποινικές ρήτρες,
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 12 Ν.3263/2004,ΦΕΚ Α 179/28.9.2004.
6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής
του έργου. "Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή
έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο
κύριος
του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά
γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων 'Εργων". Σε κάθε περίπτωση
υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις
ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και
οποιονδήποτε τρίτο. Κατεξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε
απαλλαγή του ανάδοχου απο την ευθύνη του προς τον κύριο
του έργου, αν αυτό επιβάλλεται απο το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος
βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο. Με π.δ/ γµα
καθορίζονται τα προσόντα του υποκατάστατου, οι συνέπειες για τον
ανάδοχο, η διαδικασία έγκρισης της υποκατάστασης τα θέµατα που
σχετίζονται µε την υποκατάσταση µέλους αναδόχου κοινοπραξίας και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µετά το πρώτο εδάφιο της παρ.6 µε
την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.2229/1994 (Α 138)
" 7. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών
επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 15, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το οποίο
έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές
(κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:
α. 'Ολα τα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις
καλούµενες από τη διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), και
β. το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο
του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν
αναγνωρίζεται από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µε απόφασή του µπορεί να µην
εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, µε απόφαση που λαµβάνεται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση.
Μέχρι την έγκριση ή µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν
επιτρέπεται η σύµπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του έργου.
Ο αριθµός των µελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε µία επιχείρηση, ή το
διπλάσιο του αρχικού αριθµού των εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο
ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην
κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε
άλλη εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία
πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό
συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%). Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στην
κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).

Τα επιπλέον µέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι
κοινοπραξίες.
Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου
του έΡΥου ή του φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου.
Στον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου µέρους
εργολαβιών δηµοσίων έργων κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο
αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 16, λαµβάνονται υπόψη
και τα έργα που εκτελέστηκαν από κατασκευαστικές κοινοπραξίες στις
οποίες συµµετείχε, καθεµία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις,
κατά το ποσοστό συµµετοχής της.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να
περιλαµβάνονται στο συµφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους µπορεί ο
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να µην εγκρίνουν τη σύσταση της
κοινοπραξίας, η διαδικασία έγκρισής της και κάθε σχετικό θέµα.
8. 'Οταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του αναδόχου
δηµοσίου έργου και εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 για την κατασκευή µέρους του έργου που έχει
αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται
"εγκεκριµένος" µε τις συνέπειες του νόµου αυτού, µετά από έγκριση του
κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του
έργου που αναλαµβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου,
αντίστοιχη µε το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας, και
β. ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο,
έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη
σύµβαση υπεργολαβίας.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα
τοις εκατό (30%) του ποσού της σύµβασης του µε τον κύριο του έργου ή
τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών
που έχουν εγκριθεί
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν µε απόφασή τους, που
εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την
ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή.
"Στα έργα µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανώτερη του ορίου εφαρµογής της εκάστοτε
ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή µπορεί να υποχρεώσει µε τη
∆ιακήρυξη τους διαγωνιζόµενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να
αναθέσουν σε τρίτους υπεργολάβους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά µέγιστο
όριο το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της
σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά
την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει την
υπεργολαβική σύµβαση, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της κείµενης νοµοθεσίας για
την έγκριση της υπεργολαβίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει
προθεσµία στον ανάδοχο κατ' αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής
σύµβασης µε τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα
αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει
σοβαρός λόγος. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία
έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύµβαση."

*** Το έκτο εδάφιο της παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.2 άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α. Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως
από τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο,
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου του
ανεκτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµοσίων έργων του υπεργολάβου.
β. Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως
από τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο
αφαιρείται από το ανεκτέλεστο του αναδόχου, ο οποίος δικαιούται
πιστοποιητικό εµπειρίας για το σύνολο του έργου.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να
περιλαµβάνονται στο υπεργολαβικό συµφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους
µπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να µην εγκρίνει την
υπεργολαβία, η διαδικασία έΥκρισής της και κάθε σχετικό θέµα."
9. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται
τµηµατικά µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί
µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο
κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα,
το κύρος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την πληρωµή των
επιπλέον εργασιών ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο
χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν
στη σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο για τη
γρηγορότερη περάτωση του έργου.
10. Οι λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλόµενων ποσών συντάσσονται
κατά µηνιαία χρονικά διαστήµατα, εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλες
προθεσµίες.Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται
στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν
απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόµενοι από
τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασµοί αποτελούν την πιστοποίηση για την
πληρωµή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
"Αν η πληρωµή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) µήνα από τη λήξη της
προηγούµενης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του µελετητή,
οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της,
τόκος υπερηµερίας ίσος µε το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του τόκου
των εξαµηνιαίων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου και ο ανάδοχος ή ο
µελετητής µπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη
διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το ∆ηµόσιο
παύσει να εκδιδει έντοκα γραµµάτια, ο τόκος υπερηµερίας του παρόντος
νόµου καθορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου".
***Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5 που είχε αντικατασταθεί
µε το άρθρο 18 του Ν. 1947/1991 (Α' 70), αντικαταστάθηκε στην
συνέχεια ως άνω µε την παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.2229/1994 (Α 138)

11. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται, στον ανάδοχο προκαταβολή
µέχρι του 15% του ολικού ποσού της σύµβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο
ανάδοχος µε τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά µε "κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων". Η προκαταβολή καλύπτεται µε εγγυητική επιστολή και η

απόσβεσή της γίνεται τµηµατικά. Με π.δ/γµα ορίζεται ο σκοπός για τον οποίο
δίνεται η προκαταβολή ή µέρος της, το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο τρόπος
παρακολούθησης για τη χρησιµοποίηση της προκαταβολής, τα θέµατα της
τµηµατικής απόσβεσης και τα θέµατα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου
µέρους της προκαταβολής µετά τη λύση ή λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε
τρόπο και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
"Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση
εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου".
***Οι εντός " " λέξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 αντικατέστησαν
τις λέξεις "Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου", σύµφωνα µε το άρθρο
1 παρ. 44 του Ν. 2412/1996 (Α' 123).
***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.7 του άρθρου
2 του Ν. 2229/1994 (Α 138)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε ΠΥΣ 21/86 µε την οποία καθορίζεται το επιτόκιο
σε 18,5%
12. Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται
πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην
περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Για την κατάσχεση
και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις, κατεξαίρεση, κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού
ανταλλάγµατος µπορεί πάντα να συµψηφίζονται εκκαθαρισµένες απαιτήσεις
του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου προερχόµενες απο την εκτέλεση
άλλων έργων και µέχρι ποσοστό 20% από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου
έργου. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ∆ηµοσίων Εργων και
Οικονοµικών, µπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης
από µέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους
της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του
προς αυτόν.
13. Στις συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο
αυτόν ή στα εκτελεστικά του διατάγµατα.
*** Οι νέες παρ.7 και 8 προστέθηκαν και οι παράγραφοι 7,8,9,10
και 11 του άρθρου αυτού αναριθµήθηκαν σε 9, 10,
11, 12 και 13 αντίστοιχα µε το άρθρο 1 Ν.2940/2001
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.Κατά την παρ.8 άρθρ.8 του αυτού νόµου
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρµόζονται και στις συµβάσεις που
καταρτίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του".

______________________________________________________

Αρθρο 6
∆ιοίκηση του έργου
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην
αρµόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα
υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ενεργεί ό,τι απαιτείται για

την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων και ορίζει τους τεχνικούς
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει
τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το
έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια.
"Ειδικώς, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό,
καθώς και ο χαρακτηρισµός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο,
γίνεται από δύο ή: περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός των επιτροπών αυτών
ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλο
υπάλληλο να'συµµετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊστάµενη αρχή
µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της
παραλαβής υλικών και χαρακτηρισµό εδαφών και να διατάσσει τη διενέργεια
εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των
υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και
παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον
προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής". Σε περιπτώσεις
ειδικών εργασιών, ως τεχνική υπηρεσία θεωρείται η σχετική εξειδικευµένη
υπηρεσία του φορέα.
***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.8 του άρθρου
2 του Ν.2229/1994 (Α 138)
2. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη
αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση απ' τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης
και στην κατασκευή του έργου κατά τους κανόνες της τέχνης, ώστε να
ανταποκρίνεται στον προορισµό του. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί εκτός
από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται
τµήµατα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν
κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που
κρίνει απαραίτητο η επιβλέπουσα υπηρεσία.
3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία η επίβλεψη
οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη διαθεσή της κατά τον
οικονοµικοτεχνικά προσφορότερο τρόπο για να επιτύχει την κατασκευή του
έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να
ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
4. Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συγκροτείται Επιτροπή
Παρακολούυθησης του Εργου. Η Επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και
παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιολογηµένη αποδοχή
προτεινόµενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής, τη διαµόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και
υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των µέτρων προστασίας του
περιβαλλοντος και γενικά την πορεία του έργου. Η Επιτροπή συνιστάται
και συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένο έργο ή οµάδα έργων. Η Επιτροπή
αποτελείται απο όργανα της υπηρεσίας εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα ή και τυχόν
άλλων κοινωνικών φορέων. Ο χαρακτηρισµός των έργων ως "σηµαντικών
έργων" για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής γίνεται απ' τον κύριο του
έργου ο οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων
µπορεί πάντα να προβεί σε τέτοιο χαρακτηρισµό και παρά τη γνώµη του
κυρίου του έργου και να συγκροτεί την Επιτροπή. Η Επιτροπή λειτουργεί
και ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα. Η Επιτροπή
µπορεί να συγκροτηθεί απ' το στάδιο µελέτης για την άσκηση αναλόγων
καθηκόντων κατά το στάδιο αυτό.
(5. Οταν πρόκειται για σηµαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευµένης
τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τµήµατά τους ή εάν υπάρχει γενικά
αδυναµία για το σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και

επίβλεψη του έργου απο την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του
έργου, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συµβούλου σε ηµεδαπό ή
αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασµό ή τη µελέτη ή τον
έλεγχο µελέτης ή την επίβλεψη, ολικά ή µερικά, συγκεκριµένου έργου ή
τµήµατος ή οµάδας οµοειδών έργων. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση που
προσδιορίζει και τη σχετική αµοιβή χωρίς δέσµευση απο τις διατάξεις για
τις αµοιβές µηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο
τεχνικός που αναλαµβάνει καθήκοντα σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή και τα
πρόσωπα που χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεωσεών του σύµφωνα
µε τη σύµβαση υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου. Η διάταξη του
άρθρου 14 σχετικά µε τη συνοµολόγηση διαιτησίας εφαρµόζεται και στις
περιπτώσεις αλλοδαπού συµβούλου).
*** Η παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2 άρθρ.46 Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005,

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 11 του Ν. 1799/1988, ΦΕΚ Α 167: " Η
ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συµβούλου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρ. 6
του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23) γίνεται ύστερα από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου
των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων για όλα τα έργα που εκτελούν οι
υπηρεσίες τους και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύονται από τα
υπουργεία αυτά. Αν δεν υπάρχει τεχνικό συµβούλιο σε κεντρική υπηρεσία
υπουργείου, αρµόδιο είναι το τεχνικό συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων.
Τα θέµατα αυτά εισηγείτα στο τεχνικό συµβούλιο όργανο του φορέα κατασκευής
του έργου, που ορίζεται από τη διοίκησή του".
6. Η διεύθυνση των έργων απο την πλευρά του αναδόχου στους τόπους
κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα
και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία.
"Η επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε
τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Προκειµένου για έργα
προϋπολογισµού πάνω από ένα δισεκατοµµύριο, η αναλογία αυτή
καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και
πείρας, από τους οποίους ένας πρέπει να ειναι διπλωµατούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού
εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του
εργοταξίου σε κάθε έργο µπορεί πάντα να αλλάζει µε απόφαση του κυρίου ή
του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για
το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη αυτή στελέχωση απαιτείται
προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των
εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί
πειθαρχικό αδίκηµα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Μέ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών
επιτόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του
εκτελούµενου έργου.
***Τα " " εντός εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.9 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
("7. Από κάθε πιστοποίηση λογαριασµού πληρωµής εκπονούµενης µελέτης "µετά
την έγκρισή της" παρακρατείται, ως πρόσθετη εγγύηση, ποσοστό εικόσι τοις
εκατό (20%) για την αρτιότητα και πληρότητα της µελέτης. Τα ποσά που
παρακρατήθηκαν αποδίδονται στο µελετητή χωρίς τόκο ή άλλη αποζηµιωση µετά
πάροδο διετίας από την έγκριση της µελέτης. Αν στη διάρκεια του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος προκύψουν σφάλµατα της µελέτης, που διαπιστώνονται είτε

ύστερα από έλεγχο που µπορεί να διενεργήσει οποτετήποτε η υπηρεσία είτε κατά
την κατασκευή του έργου, καλείται ο µελετητής να προβεί στις αναγκαίες
διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή
αδυναµίας του να το πράξει, η διόρθωση των σφαλµάτων γίνεται µε τον
προσφορότερο, κατά την κρίση του εργοδότη της µελέτης ή του φορέα κατασκευής,
τρόπο καί η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από το ανωτέρω παρακρατηθέν ποσό και,
σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό καταλογίζεται σε βάρος του
µελετητή και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως
∆ηµοσίων Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της πρόσθετης εγγύησης µπορεί να
αντικατασταθεί µε εγγυητική επιστολή. Ο µελετητής του έργου είναι
υποχρεωµένος να συµπράττει µε την υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου για
την επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή της µελέτης
του. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζεται ο ρόλος και η ειδικότερη
ευθύνη του µελετητή του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης του για τυχόν απασχόληση
σε θέµατα που δεν ανάγονται στη δικη του ευθύνη. Το ανωτέρω ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) δεν παρακρατείται, εφόσον ο µελετητής προσκοµίσει συµβόλαιο
ασφάλισης της αρτιότητας και πληρότητας της µελέτης. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την εφαρµογή, του προηγούµενου εδαφίου. "
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.10 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
***Η φράση "µετά την έγκρισή της" προστέθηκε µε την περ.α'της παρ.2 του
άρθρου 15 του Ν.2308/1995 (Α 114)
("Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται προκειµένου για
µελέτες πολεοδόµησης τοπογραφικές, κτηµατογραφικές, πράξεις εφαρµογής,
γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθµιστικές και
χωροταξικές και γενικά µελέτες οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε την
εκτέλεση δηµόσιων έργων)."
*** Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην παρ.7 µε την περ.β' της παρ.2
άρθρου 15 του Ν.2308/1995 (Α 114)
*** Η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2β άρθρ.46 Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005,
η οποία,µετά την συµπλήρωσή της από την παρ.7γ άρθρ.5 Ν.3481/2006,
ΦΕΚ Α 162/2.8.2006,ορίζει ότι:
"Η κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης καταλαµβάνει και τις συµβάσεις µελετών
που ανατέθηκαν µε το ν. 716/1977. Τυχόν παρακρατηθέντα κατά τη διάταξη της
παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 ποσά ή κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές
επιστρέφονται στους δικαιούχους άµεσα κατόπιν αιτήσεώς τους."
"8. Οταν πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια έργα, προβλεποµένου
συνολικού κόστους µεγαλύτερου των 10 δις. δραχµών είτε κατά το
σύστηµα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστηµα παροχής άλλων
ανταλλαγµάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο σύστηµα προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου
οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού συµβούλου οργανώσεως
κ.λπ.) σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για να
παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και
εκτέλεση των έργων αυτών.
Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόµενες από
το σύνολο υπηρεσίες, οι όροι της σύµβασης και η αµοιβή καθορίζονται µε
απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού χωρίς δέσµευση από
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αµοιβή του συµβούλου θα

βαρύνει το συγκεκριµένο προϋπολογισµό, που θα καθορίζεται εκάστοτε µε
απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού. Η αµοιβή του συµβούλου
µπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ειδικού Ταµείου
Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον
προϋπολογισµό του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) κατόπιν αποφάσεως
του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, µετά από
σύµφωνη γνώµη των διοικητικών τους συµβουλίων".
*** Η παρ. 8 προστέθηκε µε το άρθρο 49 του Ν.1914/1990
(Α 187) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε
µε το άρθρο 47 Ν.1959/1991.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.1α άρθρ.46 Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ.7α άρθρ.5 Ν.3481/2006,
ΦΕΚ Α 162/2.8.2006,ορίζεται ότι:
"1. ∆ιατηρούνται σε ισχύ:
"α) Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, µόνο για τις
συµβάσεις µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω των ορίων εφαρµογής των Οδηγιών
2004/17 και 2004/18/ΕΚ."
"9. Η παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής
του έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, στην περίπτωση κατά την οποία
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των προεδρικών
διαταγµάτων και κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, η
υποχρέωση να ενεργούν µέσα σε ορισµένη προθεσµία και διαφορετικά να
επέρχεται αυτοδικαίως το αποτέλεσµα της παράλειψης. Για τα αδικήµατα
αυτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή το
αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, επιβάλλει
τις πειθαρχικές ποινές: α) του προστίµου, µέχρις αποδοχών έξι (6) µηνών
και β) την παραποµπή στο οικείο υπηρεσιακό Συµβούλιο για δυσµενή
µετάθεση ή οριστική απόλυση".
*** Η παρ.9,η οποία είχε προστεθεί µε την παρ.11 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 12 παρ.3 δ Ν.3263/2004,
ΦΕΚ Α 179/28.9.2004,
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2947/2001 ορίζεται ότι:
"2. α. ∆ηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής ωφέλειας
προβαίνουν άµεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών
και στις ενέργειες αρµοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιµες
για την οµαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των Ολυµπιακών έργων και των
έργων υποδοµής που εξυπηρετούν τις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις.
Εγκαταστάσεις που παρακωλύουν την εκτέλεση των έργων αυτών
µετακινούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισµούς
χωρίς καθυστέρηση, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική
διάταξη.
β. Σε περίπτωση παράλειψης των οφειλόµενων ενεργειών από όργανα των
παραπάνω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισµών, έχουν ανάλογη εφαρµογή
οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 "∆ηµόσια
έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 23 Α), όπως αυτή προστέθηκε µε
την παράγραφο 11 του άρθρου 2του Ν. 2229/1994 "Τροποποίηση και
συµπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 138Α). Οι παραπάνω
επιχειρήσεις και οργανισµοί ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζηµία
υποστεί ο κύριος του έργου από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών".

______________________________________________________

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, έκπτωση του
αναδόχου, ελλατώµατα του έργου, κίνδυνος του έργου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους
όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο εγγραφές
εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος που δεν εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
2. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως προς την εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
αποζηµίωση µόνο για τίς θετικές του ζηµίες που προκαλούνται µετά την
επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερηµερίας
απο καθυστέρηση πληρωµής οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το µέτρο που
υπερβαίνουν τον τόκο υπερηµερίας.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη απ'το φορέα
κατασκευής εύλογη προθεσµία τα ελλατώµατα του έργου που θα διαπιστωθούν
κατά την διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η
προθεσµία αυτή πέρασε, άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να
εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε
Η οποιονδήποτε τρόπο µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
4. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί
δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού
ανταλλάγµατος.
5. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τη
σύµβαση µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του
αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.
6. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου
για βλάβες απο οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύµβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν απ' την παραλαβή οι
βλάβες απ' τη χρήση εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατεξαίρεση για βλάβες του έργου ή των
µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται
από ανωτέρα βία αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης
ανάλογης µε τη ζηµιά το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του
είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση.
7. Με π.δ/γµα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διαπίστωση
ελαττωµάτων ή ζηµιών την έκπτωση του αναδόχου τον προσδιορισµό των
αποζηµιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό την επέµβαση του φορέα
κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττωµάτων τη συνέχιση των
εργασιών µετά την έκπτωση και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 11 του Ν.2261/1994 (Α 205) ορίζει ότι:
"Κατά τα λοιπά για βλάβες στα έργα από ανωτέρα βία ισχύουν οι
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.
1418/1984 και του άρθρου 45 του π.δ/τος 609/1985, διευκρινιζοµένου ότι,
κατ' εξαίρεση, δεν αναγνωρίζεται αποζηµίωση στον Ανάδοχο για βλάβες στα
έργα για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία του

που οφείλεται σε σεισµό ή θαλασσοταραχή."

______________________________________________________

Αρθρο 8
Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες
1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και
σχέδια που το συνοδεύουν.
«Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση
και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση
δ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α'), συνάπτεται σύµβαση
µε τον ανάδοχο του έργου. Για τον καθορισµό των νέων τιµών µονάδας των
συµπληρωµατικών εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν.»
Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του
έργου και προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεσης των συµπληρωµατικών
εργασιών,απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου.
Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης. Στο ως άνω ποσοστό
του πενήντα τοις εκατό (50%) συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή συντάξεως
τυχόν µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες του έργου. Οι
συµπληρωµατικές εργασίες παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης.
*** Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την
παρ.2 άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.7 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,ορίζεται
ότι:
"Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιείται
µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται και στις συµβάσεις
έργων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών".

2. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που
περιλσµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που
προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και απο προφανείς
παραλείψεις ή σφάλµατα της προς µέτρησης της µελέτης και όχι από
τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έρΥου. Τα ποσά των δαπανών
καθορίζονται µε την απόφαση απροβλεπτων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων 'Εργων, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 και µε την οποία µπορεί να
ορισθει διαφορετικά ποσό απροβλέπτων για τα µικρά έργα. Κατά τα λοιπά

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται
κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του πορόντος άρθρου. 'Οπου στις
κείµενες διατάξεις αναφέρετςι ο όρος συγκριτικός πίνακας"
αντικαθίσταται µε τον όρο "ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών".
***Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.1 του τέταρτου
άρθρου Ν.2372/1996 (Α 29).Σύµφωνα δε µε την παρ.3 του ιδίου
άρθρου Ν.2372/1996 ορίζεται ότι:"Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1
ισχύουν για το έργο που θα δηµοπρατηθούν ή ανατεθούν µετά από ένα
(1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου."
"3. Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου
επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται "επί έλασσον δαπάνη"
να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύµβαση.
β).i.Να µην τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" (υπό την έννοια των κοινοτικών
Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου
όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της
αρχικής σύµβασης ii)να µην θίγεται η πληρότητα ποιότητα και λειτουργικότητα
του έργου και iii)να µην χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που
δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
γ)Να µην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου ποσοστό 20% της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών
του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης χωρίς
Φ.Π.Α αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνη από µία οµάδα
εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ήκαι 10%)
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. αναθεωρήσεις και
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των "επί έλασσον δαπανών" απαιτείται σε
κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου ύστερα από
εισήγηση του φορέα υλοποίησης η οποία συνοδεύεται από τη σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηµατοδοτούµενο
από πόρους της Ευρωπαικής Ενωσης.
Ο προυπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα διάταξη αναλύεται
σε Οµάδες Εργασιών οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία
υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής
και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδος τους. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων η οποία µετά την
έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα προσδιορίζονται οι Οµάδες
Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Η παρούσα διάταξη καταλαµβάνει τις συµβάσεις έργων όλων εν γένει των
αναθετουσών αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18
εφόσοσν τα έργα υτά α)κατασκευάζονται µε µελέτες που εκπονούνται βάσει των
διατάξεων του ν. 3316/2005 ή β)προκηρύσσονται µετά την 1.3.2006 ή γ)αφορούν
σε έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαική Ενωση για την
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013 ανεξαρτήτως ηµεροµηνία προκήρυξης"
*** Η παρ.3,η οποία είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 2

του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α'), αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.1 άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
4. Ολα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά
και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ'
αυτά αναθεώρηση τιµών µεταγενέστερη τροποποίηση τους η οποιαδήποτε
αποζηµίωση.
5. Με π. δ/γµα ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στις
τροποποιήσεις του προυπολογισµού, στον κανονισµό και στην έγκριση τιµών
µονάδας νέων εργασιών στη συµφωνία µε τον ανάδοχο η στις υπεργολαβίες
για την εκτέλεση εργασιών στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
"6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η συνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν
µπορεί να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής συµβατικής
δαπάνης. Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν.
1418/1984".
***Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 2 του Ν.2229/1994 (Α
138)

______________________________________________________

Αρθρο 9
∆ιάλυση της σύµβασης αποζηµίωση αναδόχου
1 Σε περίπτωση που η σύµβαση διαλυθεί από το φορέα κατασκευής του
έργου αποζηµίωση στον ανάδοχο οφείλεται µόνο αν έχουν εκτελεσθεί
εργασίες αξίας µικρότερης απο τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού
συνολικού συµβατικού ποσού.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των
εργασιών περισσότερο απο τρείς µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής ή του κύριου του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται
διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών
β) Αν οι εργασίες ύστερα απ' την έναρξη τους,διακόπουν είτε µε διαταγή
είτε απο υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών απο την κοινοποίηση της διαταγής
διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του
αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθύστερηση πληρωµών
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 5 του παρόντος η διάλυση µπορεί να
ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
γ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
υπερβεί την οριακή προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 5.
3. Στην περίπτωση που προβλέπεται αποζηµίωση κατά την παρ. 1 και στις
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού καταβάλλεται στον ανάδοχο,εκτός
απ'την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί : α) η αξία των υλικών
που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προµήθειας

και το αναπόσβεστο µέρος των εγκαταστάσεων όπως ειδικότερα ορίζεται µε
π.δ/γµα και β) αποζηµίωση για το τεκµαιροµένο όφελος που δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερο του 5% του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού
µειωµένου κατά το ένα τέταρτο και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου
µέρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωση τους αναγνωρίζεται στη
συγκεκριµένη περίπτωση τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται
υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου ο χρόνος
αποδέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου απο άλλη εργασία
κατα τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού
Κώδικα .
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση
αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του µόνο ζηµιές που
προκλήθηκαν απο την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 του Π.∆.265/1991 (Α 99):
"1. Στις ανοικτές δηµοπρασίες µε προεπιλογή, που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγρ.2α του Ν.1418/84, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων
10,11,12,13,16 και 22 µέχρι 28 του παρόντος.Η εφαρµογή των διατάξεων
αυτών καλείται "Ανοικτή ∆ιαδικασία".
2. Στις δηµοπρασίες µε προεπιλογή, που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ.
2β του Ν.1418/84, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12,
14, 17, 19, 20 και 21 µέχρι 28 του παρόντος. Η εφαρµογή των
διατάξεων
αυτών καλείται "Κλειστή ∆ιαδικασία".
3. Στις περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9,
εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος."

______________________________________________________

Αρθρο 10
Αναθεώρηση τιµών
1. "Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται κατά
ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία
και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής,
ενιαία για όλη τη Χώρα".
Σ' όλη τη διάρκεια της καθεµιάς αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες
συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.
***Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 6, παρ. 21, εδ. α' του Ν. 2052/1992 (Α 94).
" 2 Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά
εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο από το άρθρο 5 χρονοδιάγραµµα.
Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική
περίοδο µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα,
θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην
αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις
εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το
χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση
το χρόνο της πραγµατικης εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που

εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η
αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την
τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής
του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόµενες
χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του
νόµου πυτού, καθώς και οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36 του π.δ/τος
609/1985 ποινικές ρήτρες".
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κατά την έγκριση
παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών των συµβάσεων των
δηµοσίων έργων εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την
επίµηκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος για το σύνολο ή για µέρος των
έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτης δεν
επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρήτρων αν συντρέχουν οι
προυπόθεσεις της.
"4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε
εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που
καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση
που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, εφόσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν
ορίζει άλλο χρόνο. Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις
εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο
που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό
τρίµηνο. Κατ' εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο
ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε
κατηγορίας συνολικού αρχικού προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή
ανατιθέµενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, µέχρι το ανώτερο όριο της
τέταρτης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα οδοποιϊας, όπως
ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του νόµου αυτού".
***Η εντός " " παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6, παρ.21,
εδ.β' του Ν.2052/1992 (Α 94).
5. Η αναθέωρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο
υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:
Αν
∆Τν= Τ(-- 1)(1 -σ)
Αο
όπου είναι
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης
∆Τν η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο
ν.
Αο. τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου
εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός
άρθρων µε τα βάρη τους όπως προσδιορίζονται απο τη σύµβαση σύµφωνα µε
την παραγρ. 6 του άρθρου αυτού .
Αν τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές της

αναθεωρητικής περιόδου ν.
"σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο
µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µεταξύ του 0,07 και 0,20
κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των
αναθεωρητικών περιόδων που µεσολαβούν µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και
της συγκεκριµένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου".
***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
το
άρθρο 6, παρ.21, εδ.γ' του Ν.2052/1992 (Α 94).
6. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση
τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα
συµβατικά τεύχη. Οταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε
άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ' αποκοπή τιµών ή
σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν
για την αναθεώρηση τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή οµάδα
τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις µε
εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός από καταβολή και στις απολογιστικές
εργασίες.
"Στις συµβάσεις, που καθορίζονται µε τον τρόπο, που προβλέπουν οι
περιπτώσεις δ' και ε της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγµα
συνοµολογείται σε ξένο νόµισµα, καθορίζεται µε τη διακήρυξη αναθεώρησης
και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της, που µπορει να είναι ίδιος
ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης".
*** Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ.7 που είχε αντικατασταθεί µε
το άρθρο 6, παρ. 21, εδ. δ' του Ν. 2052/1992 (Α 94), αντικαταστάθηκε
ως άνω µε την παρ.16 του άρθρου 2 του Ν.2229/1994 (Α 138)
8. Στις περιπτώσεις που στη σύµβαση προβλέπεται η προµήθεια
εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας µηχανηµάτων για τη λειτουργία ή
εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγµα για την
προµήθεια µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό να οριστεί µε τη σύµβαση άλλος
τρόπος αναθεώρησης.
9. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται απ' τις πιστώσεις του έργου
10. Πέρα απο την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού
αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού
ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµοσίων έργων, κατ' εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της
αυξοµοίωσης των τιµών.
("11. Ειδικώς από το Γ τρίµηνο του 1999 και εφεξής η πληρωµή και η
αναθεώρηση της συµβατικής τιµής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτήν
περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου, γίνεται ως εξής:
α. Κάθε συµβατική τιµή (ΤΣ) διαχωρίζεται στην αξία των ασφαλτικών
εργασιών χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και στην αξία της ασφάλτου (ΤΣ2), µε
βάση τις σχέσεις ΤΣ1 = Εοχ / Εοα ΧΤΣ και ΤΣ2 = Αο, όπου:
Εοχ: η αξία της ασφαλτικής εργασίας χωρίς την αξία της ασφάλτου,
σύµφωνα µε την Ανάλυση Τιµών'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο
εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύµβαση.
Eoa: η αξία της ασφαλτικής εργασίας µαζί µε την αξία της ασφάλτου,

σύµφωνα µε την Ανάλυση Τιµών 'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο
εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύµβαση.
Αο: η αξία της ασφάλτου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων Ανάλυση Τιµών'Εργων
Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για την
κάθε εργολαβική σύµβαση.
β. Η πληρωµή των ασφαλτικών εργασιών γίνεται µε βάση τις ποσότητες
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, πολλαπλασιαζόµενη µε την αντίστοιχη
αξία χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και µε την αξία της ασφάλτου (Αο).
γ. Η αναθεώρηση (∆Τν) της αξίας των ασφαλτικών εργασιών χωρίς την
άσφαλτο (ΤΣ1) υπολογίζεται µε τον τύπο της παραγράφου 5, µε βάση τα
άρθρα της Ανάλυσης Τιµών 'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) που αφορά στις
ασφαλτικές εργασίες χωρίς την άσφαλτο.
δ. Η αναθεώρηση (∆Τν) της αξίας της ασφάλτου (ΤΣ2) υπολογίζεται µε
βάση τον τύπο ∆Τν = Αο (Αν / Αο - 1), όπου Αν είναι η αξία της
ασφάλτου, σύµφωνα µε την Α.Τ.Ε.Ο. κατά την εκάστοτε αναθεωρητική
περίοδο. Για τον προσδιορισµό της αξίας της ασφάλτου Αο και Αν, από το
Γ τρίµηνο του 1999 και εφεξής, ως τιµή της ασφάλτου λαµβάνεται ο
αριθµητικός µέσος όρος των εβδοµαδιαίων τιµών της ασφάλτου, σύµφωνα µε
τα δελτία τιµών των διυλιστηρίων της χώρας.
ε. Οι ανάδοχοι των εργολαβιών αυτών µπορούν να δηλώσουν στη
διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ότι επιµένουν
στους συµβατικούς όρους για την πληρωµή και τον υπολογισµό της
αναθεώρησης της αξίας των ασφαλτικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή ο
υπολογισµός και η πληρωµή της αναθεώρησης εξακολουθούν να διέπονται από
τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις.
στ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ορισµένες συµβατικές τιµές
ασφαλτικών εργασιών δεν αντιστοιχούν εγκεκριµένες αναλύσεις (ΑΤΕΟ) για
την εφαρµογή του τρόπου υπολογισµού των τιµών Εοχ και Eoa, θα
συντάσσονται αναλύσεις τιµών διά συγκρίσεως µε τις υπάρχουσες
εγκεκριµένες αναλύσεις (δια προσθαφαιρέσεως των επί πλέον και των επί
έλλατον στοιχείων). Οι ανωτέρω συντασσόµενες αναλύσεις θα αποτελούν,
στις περιπτώσεις αυτές, τη βάση του υπολογισµού των Εοχ και Eoa. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις, ως συντελεστές αναθεώρησης θα λαµβάνονται οι
αντίστοιχοι των άρθρων που προβλέπει η σύµβαση, αλλά χωρίς την άσφαλτο.
ζ. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να ορισθεί άλλος τρόπος λήψης της τιµής της
ασφάλτου για αναθεώρηση των εργασιών αυτών.)"
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: " Η παράγραφος 11 όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του
άρθρου
2 του Ν. 2940/2001, καταργείται από τότε που ίσχυσε και για την πληρωµή και
αναθεώρησητων ασφαλτικών εργασιών εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις για την
αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, που προβλέπονται στο Ν. 1418/1984"
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς δίκες,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, καθώς και στις συµβάσεις για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Τυχόν καταβληθέντα
ποσά σε εφαρµογή της καταργούµενης διάταξης δεν αναζητούνται"
( άρθρ.23 παρ.10 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003).
12. Με π. δ/γµατα ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην
εφαρµογή της αναθεώρησης των τιµών και ιδίως ο τρόπος διαπίστωσης των
βασικών τιµών τα όργανα για τη διαπίστωση αυτή µε τη δυνατότητα

σύστασης ειδικού συλλογικού οργάνου ο τρόπος που θα υπολογίζεται η
αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσωµατωθούν ή για τις
άλλες ηµιτελείς εργασίες ο περιορισµός της αναθεώρησης στις
περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα απ το φορέα
του έργου, η εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζηµιώσεων του ανάδοχου από
οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6, παρ.22 του Ν.2052/1992 (Α 94):
"Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιούνται
και συµπληρώνονται µε την προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού,
εφαρµόζονται στα έργα που θα δηµοπρατηθούν ή θα ανατεθούν µε σχετικές
αποφάσεις, χωρίς δηµοπρασία, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος".
______________________________________________________
Αρθρο 11.
Παραλαβή του έργου
1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται
προσωρινά και οριστικά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι
εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την
προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο
συντήρησης. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση
των εργασιών. Οι παραλαβές γίνονται από επιτροπές στις οποίες µπορεί να
συµµετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που χρησιµοποιούν τα έργα, όπως
ειδικότερα ορίζεται µε το π.δ/γµα της παρ. 6 του άρθρου αυτού.
"2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται υποχρεωτικά µέσα
στις προβλεπόµενες προθεσµίες. Σε περίπτωση που οι προθεσµίες αυτές,
που προσδιοριζονται µε προεδρικό διάταγµα, περάσουν άπρακτες, οι
παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από
σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου, και επιβάλλονται στα υπαίτια
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες στην παρ.8 του
άρθρου 6 του παρόντος νόµου πειθαρχικές ποινές. Οι προθεσµίες αυτές
αρχίζουν από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από
τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται µε προεδρικό
διάταγµα.
Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν
ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας'.
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.17 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
3. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των
υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που
τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
4. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της
παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου απ την εργολαβική σύµβαση.
5. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή το έργο ή αυτοτελή
του τµήµατος που έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση ύστερα απο
τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής όπως ειδικότερα ορίζεται
µε το π.δ/γµα της επόµενης παραγράφου.
6. Με π. δ/γµα καθορίζεται κατά κατηγορία έργων ο χρόνος συντήρησης ο
τρόπος που διενεργείται η παραλαβή τα θέµατα που συνδέονται µε την
τρόπος που διενεργείται η παραλαβή τα θέµατα που συνδέονται µε την

Αρθρο 12
Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας
«1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που
προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται
µε κατάθεση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
δεκαπέντε
ηµερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός
αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν ή τα προεδρικά
διατάγµατα που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του."
*** Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 3 Ν.2940/2001,
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

2. Η ένσταση απευθύνεται στην προισταµένη αρχή εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να
εκδώσει την απόφαση της µέσα σε δύο µήνες απο την κατάθεση της
ένστασης.
3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή αν παρέλθει
άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου ο ανάδοχος
µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσµία τριών µηνών
απο την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διµήνου.
"Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως µετά την πάροδο
του διµήνου δεν µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας για την
άσκηση αίτησης θεραπείας".
Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της
προισταµένης αρχής η του κυρίου του έργου εφόσον µε τις αποφάσεις ή
πράξεις αυτές δηµουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη ανατρεπτική
προθεσµία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ' την
κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
(Ενσταση δεν απαιτείται να προηγηθεί και επί παραλείψεων της
προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου.
Στην περίπτωση αυτή ασκείται απευθείας αίτηση θεραπείας, το αργότερο
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριών µηνών από την απόρριψη εκ µέρους
της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου των αιτηµάτων του
αναδόχου που υποβάλλονται µαζί µε την τελική επιµέτρηση.)
*** Τα δύο εντός ( )τελευταία εδάφια που προστέθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.2
Ν.2940/2001, ΦΕΚ Α 180/6.8.2001 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.14 άρθρ.23
Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ.
40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 23 του Π.∆. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε τις παρ. 1, 3,
6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται ένα
(1)
µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".

4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό ∆ηµοσίων Εργων και η
επίδοση της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 του Π.∆. 413/1991 (Α 151):
"Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µετά από γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου της Εταιρείας.
Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Βιοµηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας και επιδίδονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
ή στην Προϊσταµένη Αρχή χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 5 του Π.∆. 55/1991 (Α' 26):
"Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/84, αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου."
Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.
και επιδίδονται µε δικαστικό επιµελητή στη ∆ιευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία, ή την Προϊσταµένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων".
5. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου εφόσον
δεν είναι το ∆ηµόσιο. Αν η αρµοδιότητα για την απόφαση σε αιτήσεις
θεραπείας ασκείται απο όργανο του φορέα στις αιτήσεις θεραπείας του
προηγούµενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων.
6. Αν δεν είναι το ∆ηµόσιο κύριος του έργου αντίγραφο της αίτησης
θεραπείας επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µέσα σε δέκα µέρες από την
επίδοση της στον Υπουργό διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν
να µην είχε ασκηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
ενός µήνα µπορεί να υποβάλει στον Υπουργό ∆ηµοσίων Εργων τις τυχόν
αντιρρήσεις του στην αίτηση θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων
δεν δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται στην ένσταση ή
την αίτηση θεραπείας τα οποία µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει για
πρώτη φορά στο ∆ικαστήριο.
7. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων
ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου µέσα σε προθεσµία τριών µηνών
από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
"8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του Υπουργού
περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή αν ο Υπουργός δεν
εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα στην τρίµηνη προθεσµία
της προηγούµενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση
θεραπείας να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του επόµενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην
ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. Σε περίπτωση που τα αρµόδια υπηρεσιακά
όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του τρίτου µήνα το
σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που
εκτελούν δηµόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του νόµου αυτού".
***Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του άρθρου 3 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
9. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων
µπορεί να εκδώσει την απόφασή του και µετα την πάροδο της προθεσµίας
της παραγράφου 7 αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής

εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει
ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί της
προσφυγής αυτής απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση του Υπουργού
∆ηµοσίων Εργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν την
αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το
δικαίωµα άσκησης προσφυγής ή προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης.
Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός µήνα από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η
τυχόν εκδοθείσα απόφαση του Εφετείου κατισχύει.
10. Οπου σ' αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων
νοούνται και οι άλλες αρχές οι οποίες σύµφωνα µε τις κάθε φορά
ισχύουσες διατάξεις αποφασίζουν σε αιτήσεις θεραπείας µε την επιφύλαξη
του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού.
"11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 "περί διοικητικής
αποκεντρώσεως" εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων
των Αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που
αναφέρονται στις συµβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων έργων.
Αρµόδιος Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Εργων".
***Η παρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 16 του Ν.2576/1998
(Α 25)
12. Με π.δ/γµα καθορίζονται τα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την
αίτηση θεραπείας καθώς και τα θέµατα που αναφέρονται στην εισαγωγή και
εισήγηση της αίτησης θεραπείας για γνωµοδότηση στο Τεχνικό Συµβούλιο
στην κλήση και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδιαφεροµένων
ενώπιον του Συµβουλίου στην έκδοση και κατάρτιση της γνωµοδότησης του
Συµβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Ε' εδ.9
και 11 του Ν.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) ορίζονται
τα εξής:
"1. Οι ακόλουθες αρµοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς
µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες :
............................................................
Ε. Αρµοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας:
............................................................
9) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών
κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 του ν.1418/1984, ΦΕΚ
23 Α', άρθρο 57 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α', άρθρο 6 παρ.1 του
π.δ. 146/1988, ΦΕΚ 65 Α')".
................................................................
11) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας για τις µελέτες
δασοτεχνικών έργων (άρθρα 23 του ν. 716/1977, ΦΕΚ 295 Α', άρθρο 12
του ν.1418/1964, ΦΕΚ 23 Α', άρθρο 5 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α',
άρθρο 6 του π.δ. 146/1988, ΦΕΚ 65 Α')".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆.268/2002 (ΦΕΚ
Α΄234/8.10.2002),
" Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 όπως ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µετά από γνώµη του
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Εργων της ΓΓ∆Ε".

______________________________________________________

"Αρθρο 13
∆ικαστική επίλυση διαφορών
"1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση
κατασκευής δηµόσιου έργου επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο
αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ή του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. Η κατά
τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας διάκριση µεταξύ των ενδίκων βοηθηµάτων της
προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του
παρόντος νόµου."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.3α άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το
διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το
έργο. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται Αν το έργο εκτελείται στην
περιφέρεια δύο η περισσότερων εφετείων, αρµόδιο καθίσταται εκείνο που
ορίζει ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου,
ύστερα από αίτηση εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή.
3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, διαφορετικά η
προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που
εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας ή από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας
της παραγράφου 7 του προηγούµενου άρθρου. Εάν το έργο εκτελείται στην
Περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για τον καθορισµό του
αρµόδιου εφετείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, υποβάλεται µέσα στην
ίδια δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία. Στην περίπτωση αυτή η δίµηνη
ανατρεπτική προθεσµία για άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης του Προέδρου του Συµβουλίου Επικρατείας ή του Αρείου
Πάγου.
"∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις περιπτώσεις που
ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται
αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης."
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε
µε την παρ.3α άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν
συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν κατά την πρώτη
συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και
αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η
συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση
συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το
ζητήσει ο ίδιος.

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µια
δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο
χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα ενώπιον
των ίδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των µαρτύρων και
εκείνων που δεν παρίστανται.
'Ενορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου
λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου
τρεις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από
αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι
αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου
επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθµός
1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Αν από
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η
αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου
από τους διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και
χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή
εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται,
συνεδριάζοντας ως συµβούλιο χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το
οποίο συγκροτείται από τρία µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά
ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο
τρόπο να ανακληθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά
την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
7. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει
αναίρεση, µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να
γίνει συµβιβασµός. Για το συµβιβασµό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή του αρµόδιου οργάνου
των φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, µετά από γνώµη του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου.
Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο φορέας
κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.
8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται
είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ τους στην
περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία."
*** Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 παρ.3
Ν.2940/2001, ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.Με την παρ.4 του αυτού
άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:
" 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς
διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση κατασκευής δηµοσίου έργου.
Υποθέσεις που εκκρεµούν σε αρµόδια κατά τόπο δικαστήρια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
εκδικάζονται από τα δικαστήρια αυτά µέχρι το πέρας της δίκης".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.14 άρθρ.41 Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005,ορίζεται
ότι:
"14. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων του άρθρου 1,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄),

όπως ισχύουν κάθε φορά.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας
στην οποία υπογράφηκε η σύµβαση. Παρέκταση της αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται".

Αρθρο 14
∆ιαιτητική επίλυση διαφορών
1. Στη διακήρηξη διαγωνισµού ή στη µε κάθε τρόπο καταρτιζόµενη
σύµβαση εκτέλεσης έργου µπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα
διαιτησίας.
2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς
καµιά δέσµευση, από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, µε απόφαση των Υπουργών
∆ηµοσίων Εργων, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

______________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις - Μητρώα
Αρθρο 15
Εργοληπτικές επιχειρήσεις.
"1. Την κατασκευή δηµόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαµβάνουν
ηµεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη µε το έργο κατηγορία και
τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις".
***Το εντός "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του
άρθρου 4 του Ν.2229/1994 (Α 138)
Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να είναι ατοµικές ή εταιρείες
οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή συνεταιρισµοί, όπως ειδικότερα ορίζεται
στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του παρόντος. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο
Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων, σύµφωνα µε το άρθρο 16 για την παρακολούθηση
της τεχνικής και οικονοµικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων
που επιθυµούν να αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµόσιων έργων. Με π.δ/γµα
καθορίζονται οι περιπτώσεις µικρών έργων την κατασκευή των οποίων
µπορεί να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ.
"2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που
έχουν τα ουσιαστικά προσόντα γίνονται δεκτές στους διαγωνισµούς και
µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δηµόσιων έργων σε όσες περιπτώσεις
αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας". Σε άλλες
περιπτώσεις
αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις µπορεί να γίνουν δεκτές όταν
προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισµός σύµφωνα µε διακήρυξη ή τύπους
διακήρυξης που εγκρίνονται από τον Υπουργό ∆ηµοσίων Εργων.
***Το εντός " " πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του

άρθρου 4 του Ν.2229/1994 (Α 138)
3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εµπειρίας στην κατασκευή έργων
των προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ
τηρείται στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών
(ΜΕΚ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου αυτού.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, η εγγραφή στο ΜΕΕΠ µιας επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της
εγγραφής αυτής µε την αναθεώρησή της, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 16, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη
από την επιχείρηση αυτής της κατασκευής δηµοσίου έργου, κατά τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
"5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση
δηµόσιων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. Ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων για παραβάσεις
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους µπορεί να επιβάλει στις
επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίµου µέχρι εικοσι πέντε
εκατοµµύρια (25.000.000) δραχµές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. Με απόφαση
του αυτού Υπουργού µπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. Παράβαση στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση του έργου
έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη µέτρων για
την αποκατάστασή του, η µη λήψη µέτρων προστασίας του κοινού, η
παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών
σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγµατα. Η διοικητική αυτή ποινή
είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιµο
της παραγράφου ουτής εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του
προστίµου ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο
δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο
Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που καθορίζεται, µε απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και
Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των
σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια".
***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 4 του
Ν.2229/1994 (Α 138)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 7 της υπ'αριθµ. ∆17α/03/74/Φ.Ν 312/ 1622.12.1994
απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ Β'953), ορίζονται τα εξής: "1. Το πρόστιµο
κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του
άρθρου
15 του ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου του ν.
2229/1994, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 5.000.000 δρχ. αν πρόκειται για
επικίνδυνες στο κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. Το ίδιο ισχύει και αν η
υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση έχει διαπράξει επανειληµµένα παραβάσεις. Το
πρόστιµο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 5.000.000 δρχ, αν η παράβαση δεν
ήταν επικίνδυνη για το κοινό και η επιχείρηση µέχρι την υποβολή των
αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην πιο κάτω παράγραφο 5 έχει άρει την
παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέσει έγκαιρα την αρµόδια υπηρεσία να
διαπιστώσει την άρση. 2. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται µε έκθεση
τεχνικού υπαλλήλου της νοµαρχιακής υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων
'Εργων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων (∆ΤΥΝ)
στην περιφέρεια της οποίας διαπράττεται η παράβαση ανεξάρτητα από τον φορέα
κατασκευής του έργου. 3. Η διαπίστωση µπορεί να γίνει από τεχνικό υπάλληλο
των διανοµαρχιακών υπηρεσιών και των ∆ιευθύνσεων Κατασκευών έργων τέως

µείζονος πρωτευούσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 'Εργων για παραβάσεις
που διαπράπονται στην περιφέρειά τους. 4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από
αυτοψία και περιλαµβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου που τη συντάσσει, τα
στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που διαπράττει την παράβαση, το έργο
που εκτελείται ή εκτελέσθηκε µε µνεία του φορέα κατασκευής, περιγραφή της
παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και των συνεπειών της, µνεία των
στοιχείων που θεµελιώνουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο
στοιχείο χρήσιµο για την εκτίµηση της παράβασης και επιµέτρηση της ποινής.
5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία
ανήκει ο υπάλληλος που τη συνέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική
επιχείρηση, που µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα ηµερών να
καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν εµπρόθεσµες αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι
τυχόν εµπρόθεσµες αντιρρήσεις υποβάλλονται αµέσως στη ∆/νση Μητρώων και
Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 'Εργων. Με την
απόφαση για την υποβολή της διοικητικής ποινής που προστίµου ο υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων αποφαίνεται και για τις τυχόν
υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στο
αρµόδιο δηµόσιο ταµείο.
6. Αντίγραφο της έκθεσης αµέσως µετά τη θεώρησή της, διαβιβάζεται και στην
αρµόδιο για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία για να λάβει τα µέτρα της
σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση µε την υπαίτια επιχείρηση. 7. Ο υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε
τεχνικό υπάλληλο του υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση παραβάσεων. Αν ο
υπάλληλος ανήκει στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, η έκθεση θεωρείται
από τον προϊστάµενο της διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος αυτός και
σε αυτή τη διεύθυνση γίνεται και η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων."
"6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν την εκτέλεση
δηµόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε
πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαµβανόµενων
υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς
και για κάθε συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε την εργολαβική τους ιδιότητα
και για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων
παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές
κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι:
α) ο αποκλεισµός από δηµοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης µέχρι
έξι (6) µήνες.
β) ο υποβιβασµός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από
ορισµένες ή όλες τις κατηγορίες έργων.
γ) η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους
της από το Μητρώο που τηρεί η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.∆.Ε., από έξι
(6) µήνες έως τρία (3) χρόνια.
δ) η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα
τηρούµενα ως άνω Μητρώα.
Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' επιβάλλεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των
περιπτώσεων β', γ' και δ' επιβάλλονται απά το πρωτοβάθµιο και
δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. Η παραποµπή στο πειθαρχικό
συµβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων ή την αρµόδια τεχνική υπηρεσια ή την προϊσταµένη αρχή.
Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται η επιβολή παρεπόµενων χρηµατικών
κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν µπορεί να υπερβεί
"το ποσό του ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ"
και τα όργανα που τις επιβάλλουν,καθώς και η σχετική διαδικασία,
η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει
των πειθαρχικών συµβουλίων, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων, στα οποία
θα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του
Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούµενοι να ασκήσουν

πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσµίες και παραγραφές, οι
λόγοι αναστολής και διακοπής αυτης, οι ειδικότερες σχέσεις προς
ενδεχόµενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση του
πειθαρχικού ελέγχου. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου
ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει
σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που µπορούν να αναλαµβάνουν την
κατασκευή δηµόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων
'Εργων µε την οποία ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τις
διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις".
***Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.2229/1994 (Α
138)
*** Οι λέξεις "το ποσό του ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ" στην
παρ.6 τέθηκαν αντί των λέξεων "τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000)
δραχµές" µε την παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.3164/2003(ΦΕΚ
Α΄176/02.07.2003)

______________________________________________________

**** Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και
επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων
****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.7 του
Ν.3164/2003

"Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"(ΦΕΚ Α΄ 176/02.07.2003),
"Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που προβλέποvται στην παρ. 3
απαγορεύεται να ανατίθενται σε πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα

στο Μητρώο Εργοληπτικών Eπιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 16
τoυ ν.1418/1984".Βλ. και άρθρο 36 του ιδίου Νόµου, αναφορικά µε
την έναρξη ισχύος των διατάξεών του.
"1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.,
καθώς και η τακτική καιη έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της, που
ορίζονται στο άρθρο αυτό, γίνεται µε αίτησή τους.
Για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών
επιχειρήσεων στο µ.ε.επ. εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως και 38 του
παρόντος άρθρου. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, καθορίζονται τα
όρια του Συντελεστή Κατάταξης Γ, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 30,
τα µεγέθη του Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης που χρησιµοποιούνται σαν
παρονοµαστές των κλασµάτων α1, α2, α3, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο 33, και η συνολική βαθµολογία ανά τάξη Μ.Ε.Επ., όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 34.
2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία
που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της
ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να

υποβάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.. Τα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται από την υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων που είναι αρµόδια για την τήρηση του
Μ.Ε.ΕΠ.. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαµβάνονται ιδίως τα
πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή
το φορέα κατασκευής, για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και
αξιολογήσεις για τη δηµοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις
τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συµπράξει στην κατασκευή του έργου µε
συµβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές
οικονοµικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος, οι ειδικές καταστάσεις τιµολογίων δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων, τα τιµολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα
δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους
(οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, µηχανολογικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα
πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της
βασικής και της συµπληρωµατικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών
επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. .
3.«Οι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελεχώνουν µία µόνο
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. Η συµµετοχή τους πρέπει να
είναι ενεργός και παρακολουθείται από την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να παραπέµπει τα
ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συµµετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής,
στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο.
Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη
τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται µε βεβαίωση
ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε
µεταβολή στελεχών της επιχείρησης, που είναι εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ.,
γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους προς την
Επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία εγκρίνει τη µεταβολή αυτή εξετάζοντας
τους προβαλλόµενους λόγους µεταβολής.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
4. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα
στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., που εκδίδει
ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα χρονικά διαστήµατα έκδοσης
και κοινοποίησής τους στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις
που έχουν συµπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος υποβολής τους
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με
όµοια απόφαση µπορεί να ορισθεί προθεσµία µέσα στην οποία τα στοιχεία
αυτά υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εντός
συγκεκριµένων χρονικών προθεσµιών, ανεξάρτητα από την υποβολή αίτησης
τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη υποβολής
των στοιχείων αυτών, µε ευθύνη της εργοληπτικής επιχείρησης,
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώµατος να τα επικαλεσθεί κατά την
υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης, ταυτόχρονα δε δίνει το
δικαίωµα στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. να προχωρήσει µε πρωτοβουλία
της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει να συντάσσει και
υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του, οι
υπάλληλοι των οποίων, σε περίπτωση που αµελούν να το πράξουν, υπέχουν
και πειθαρχικές ευθύνες, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε µε την

παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138Α).
5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρείας, υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονοµικές τους
καταστάσεις και έκθεση δραστηριότητας, πριν από το τέλος του πρώτου
εξαµήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι
οικονοµικές καταστάσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζεται η διαδικασία
υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και κάθε σχετικό θέµα.
6. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου
του επόµενου έτους κάθε χρήσης, να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του
κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η παράλειψη της υποβολής των
στοιχείων αυτών, µέσα στην προθεσµία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια του
δικαιώµατος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο εργασιών από τα
έργα αυτά. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε
άλλο θέµα.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τα πιστοποιητικά Μ. Ε. ΕΠ..
8. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για
µία τριετία (τακτική αναθεώρηση). Κατ' εξαίρεση η έκτακτη κατάταξη των
εργοληπτικών επιχειρήσεων που προέρχονται από συγχώνευση επιχειρήσεων
του Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες και κρίνονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στις παραγράφους 17 και επόµενες, ισχύει για µία εξαετία.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:4: Κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1647/1986 (Α 141):
"Οι ατοµικές και µόνο επιχειρήσεις που ασκούν κατ' εξαίρεση
τέταρτης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτική επιχείρηση σύµφωνα µε το τρίτο
εδάφιο της παραγρ, 8 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 και δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις στελέχωσης ή κεφαλαίου για την τάξη αυτή µπορεί να
διαθέτουν ένα µόνο στέλεχος της τέταρτης βαθµίδας του Μ.Ε.Κ. και
κεφάλαιο 7.500.000 δρχ. Η βεβαίωση στην περίπτωση αυτή που χορηγεί
στην επιχείρηση η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων
Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων,
εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παραγρ. 6 του άρθρου 7 της
απόφασης Ε∆2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.5.85 (ΦΕΚ Β' 170) θα περιλαµθάνει και
την ένδειξη "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" καθώς και το ανώτατο όριο
προϋπολογισµού έργων που µπορεί να αναλάβει η επιχείρηση για την
κατηγορία ή τις κατηγορίες έργων ∆' τάξης Μ.Ε.Ε.Π. το οποίο ειδικά
προσδιορίζεται σε δώδεκα φορές το όριο της Α' τάξης. Η µεταβολή των
ορίων στελέχωσης και κεφαλαίου καθώς και του ανώτατου ορίου
προϋπολογισµού έργων, που µπορούν να αναλαµβάνουν αυτές οι
επιχειρήσεις, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 5 του
άρθρου 16 του ν. 1418/1984 και προσδιορίζονται σε συνδυασµό µε τα
αντίστοιχα όρια για τη Γ' και ∆' τάξη. Οι επιχειρήσεις αυτές
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων της ανώτερης τάξης του
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων".
9. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής
αναθεώρησης, µέσα σε εξήντα ηµέρες, από τη συµπλήρωση της τριετίας ή
εξαετίας, κατά περίπτωση, τεκµαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις
παραµονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και
διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη µέσα σε ένα µήνα από την πάροδο της εξηκονθήµερης προθεσµίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 1647/1986 (Α 141):
"Η προσωρινή αυτοδίκαια κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που προβλέπεται στηγ παράγρ. 9 του άρθρου 16
του ν. 1418/1984 για τους κατόχους παλιών εργοληπτικών πτυχίων,
διαρκεί µέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π. για την
κατάταξη της επιχείρησης την οποία στελεχώνουν και πάντως όχι πέραν
του εξαµήνου από τη λήξη της αυτοδίκαιας κατάταξης, µε την προϋπόθεση
να υποβάλει η ενδιαφερόµενη επιχείρηση αίτηση για κατάταξη στο
Μ.Ε.Ε.Π., πριν λήξει η προσωρινή αυτοδίκαια κατάταξη, µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984
και των π. δ/των ή κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότησή του. Από τη λήξη της αυτοδίκαιας κατάταξης των
επιχειρήσεων αυτών και κατά τη διάρκεια του ανωτέρου εξαµήνου η
συµµετοχή στις δηµοπρασίες γίνεται µε τα παλιά εργοληπτικά πτυχία,
εφόσον υπάρχει σ' αυτά ειδική έγγραφη ένδειξη της αρµόδιας ∆/νσης της
γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Εργων ότι υποβλήθηκε εµπρόθεσµα σχετική
αίτηση της επιχείρησης.
Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και
για τους κατόχους παλιών εργοληπτικών πτυχίων που έληξε η προσωρινή
τους αυτοδίκαια κατάταξη χωρίς να έχουν υποβάλλει αίτηση για κατάταξη
στο Μ.Ε.Ε.Π., µε την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία
δύο µηνών από την ισχύ της απόφασης αυτής τη σχετική αίτηση µε τα
δικαιολογητικά. Η προθεσµία του εξαµήνου που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο αρχίζει από την υποβολή της αίτησης".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την ΒΣΙγ/0/6/80-Π/1987, ΦΕΚ Β 570:
"Η προθεσµία της τριετίας που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο
της παρ. 9 του άρθρ. 16 του Ν. 1418/84 για την αυτοδίκαιη
προσωρινή κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(ΜΕΕΠ) των κατόχων παλαιών εργοληπτικών πτυχίων και που
έληξε στις 30.6.1987 παρατείνεται µέχρι τις 31.12.1987".
10. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε
έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν νεότερα δυσµενή στοιχεία που
επηρεάζουν αρνητικά την οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης,
διαγράφοντάς την από ορισµένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή
υποβιβάζοντάς την από την τάξη της εγγραφής της.
11. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση µπορεί να συνδυασθεί µε µεταβολή
στις κατηΥορίες και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η
εγγραφή της επιχείρησης. Η µεταβολή αυτή µπορεί να περιλαµβάνει και
διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασµό σε τάξη, έστω και αν αυτό δεν
ζητήθηκε από την επιχείρηση.
12. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη επανάκριση, που
προβλέπεται στις παραγράφους 17 και επόµενες, µπορεί να γίνει έκτακτη
αναθεώρηση µε αίτηση της επιχείρησης.
13. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης
στο Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ.. Η Επιτροπή αρνείται την
εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή την κατάταξη στην
κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή
δεν έχει την απαιτούµενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, µε
βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η κατάταξη
εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις έκτη και έβδοµη γίνεται µε
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής.
14. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται τη λήψη µέτρων σχετικά µε τη
βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., σχετικά µε τον τρόπο που
καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., παρακολουθεί

την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων εκθέσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ορίζονται ο
αριθµός των µελών της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., η διάρκεια της θητείας τους
και γίνεται ο διορισµός τους. Στην Επιτροπή περιλαµβάνονται δηµόσιοι
υπάλληλοι, δύο εκπρόσωποι του τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
ένας εκπρόσωπος της Επιστηµονικής 'Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) και τέσσερις εκπρόσωποι των πανελλήνιων
επαγγελµατικών εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίοι υποδεικνύονται από
τις Οργανώσεις αυτές.
15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη
διαδικασία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων από
την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και κάθε σχετικό θέµα για τη
συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να ορίζονται τα θέµατα εγγραφήςline στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεων για
εξειδικευµένες εργασίες και υποκατηγορίες ορισµένων έργων, η κατάταξη
αυτών στις νέες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα όρια του
προϋπολογισµού έργων που αυτές µπορούν να αναλαµβάνουν. Με όµοια
απόφαση µπορεί να ορίζονται τα θέµατα τήρησης από τις νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων
εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εµπειροτεχνών, τα όρια
προϋπολογισµών δηµοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαµβάνουν οι
επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της
κατάταξής τους στα ανωτέρω νοµαρχιακά µητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις
µικρών έργων, την κατασκευή των οποίων µπορούν να αναλάβουν
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ..
16. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα
συµβούλου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή στο Ινστιτούτο Οικονοµίας
Κατασκευών προς υποβοήθηση της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον
έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων αιτήσεων επανάκρισης, τακτικής
και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής
βοήθειας.
17. Μέχρι την31.12.2001 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραµµένες σε οποιαδήποτε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται είτε
αυτοτελώς είτε ύστερα από συγχώνευση µεταξύ τους, µόνο µε βάση τις
διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) και του Κ.ν. 2190/1920, να
υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την κατάταξή τους στην
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο
νόµος αυτός, τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που θα
εκδοθούν µε εξουσιοδότησή του. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν
υποβάλουν αίτηση µέσα στην προθεσµία αυτή, διαγράφονται αυτοδικαίως από
το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή εκδίδεται διάπιστωτική πράξη, µέσα σε ένα
µήνα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η
απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 'Οσες εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλουν στην
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., µέχρι την 31.12.2001, δήλωση έναρξης της
διαδικασίας συγχώνευσης, έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση µέχρι
την 30.9.2002. Στην ανωτέρω δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης
πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι εταιρείες του Μ.Ε.ΕΠ. που θα
συµµετέχουν στη συγχώνευση, χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να δίδεται παράταση στις πιο πάνω
προθεσµίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές δεν επαρκούν για την

ολοκλήρωση της διαδικασίας επανάκρισης.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και επί αποσχίσεως
-εισφροράς κατασκευαστικού κλάδου µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων
Μ.Ε.ΕΠ.. Στην περίπτωση αυτή ο αποσχιζόµενος -εισφερόµενος κλάδος
λογίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως αυτοτελής εργοληπτική
επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. και στα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία
περιλαµβάνεται και το εργοληπτικό πτυχίο της επιχείρησης από την οποία
προέρχεται ο κλάδος που αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στη νέα εταιρεία.
Κατ' εξαίρεση, ελληνικές τεχνικές εταιρείες που είχαν εργοληπτικό
πτυχίο Ε' τάξης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1418/1984 και είχαν
καταταγεί προσωρινά στη ζ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες ανέπτυξαν
αποκλειστικά εργοληπτική δραστηριότητα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
'Ενωσης και δεν υπέβαλαν αίτηση επανάκρισης και κατάταξης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.
2229/1994, λόγω προβληµάτων των χωρών αυτών και αναστολής εκ µέρους
τους, των πληρωµών προς αυτές, µπορούν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης
στη ΣΤ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.
1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
2229/1994, εφόσον έχουν τις προβλεπόµενες νόµιµες προϋποθέσεις για
κατάταξη στην τάξη αυτή, προσκοµίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων
στις χώρες αυτές και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το
ελληνικό δηµόσιο. Η αίτηση κατάταξης των εταιρειών αυτών θα πρέπει να
υποβληθεί στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. µέσα σε δύο µήνες από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού και θεωρείται εκκρεµής αίτηση σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόµου αυτού.
Ως εµπειρία τριετίας για την κατάταξή τους στη Στ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
της παλαιάς διαβάθµισης, θα υπολογισθεί εκείνη που αποκτήθηκε στο
παρελθόν, βεβαιώνεται από πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων και
αποδεικνύεται από τις βεβαιωµένες απαιτήσεις των εταιρειών αυτών κατά
των χωρών αυτών.
"'Οσες εργοληπτικές επιχειρήσεις υπέβαλαν µέχρι την 31.12.2002 δήλωση
έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης, αλλά για οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν
ολοκληρώθηκε, δικαιούνται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του
παρόντος να υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την κατάταξή τους στην
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ν. 2940/2001,
ως ανεξάρτητες εταιρείες σε περίπτωση ολοκληρωτικής διάλυσης του σχήµατος µε
το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγχώνευσή τους ή µε τα σχήµατα τα
οποία προέκυψαν απότη διάσπαση του αρχικού σε µικρότερα ή µε το νέο
µικρότερο σχήµα σε περίπτωση αποχώρησης µιας ή περισσοτέρων από τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση
επανάκρισης αυτοτελώς, µε δικαίωµα των λοιπών να κριθούν υπό το νέο σχήµα.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για τα σχήµατα που υπέβαλαν αίτηση
συγχώνευσης και δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της, µέχρι 309.2002 και µε την
προϋπόθεση ότι για τα σχήµατα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
επανάκρισης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης έκτακτης επανάκρισης µέσα στην πιο πάνω
προθεσµία, παρατείνεται η ισχύς των παλαιών mυxίων µέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης, ενώ, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, οι µη υποβάλλουσες
αίτηση εργοληπτικές επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μ.Ε.Ε.Π..
Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις κατάταξης εργοληπτικών επιχειρήσεων ή σχηµάτων,
στα οποία διασπάσθηκαν υπαγοµένων στην πιο πάνω ρύθµιση µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και οι καταταγείσες δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης."
*** Τα άνω εντός " " τελευταία εδάφια της παρ.17 προστέθηκαν µε το άρθρο 6

Ν.3127/2003,ΦΕΚ Α 67/19..3.2003.
"
18. Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών
ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για µικρές επιχειρήσεις. Η
κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε µία ή
περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας,
οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών
και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε µία µόνο τάξη για κάθε
κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί να αναπροσδιορίζονται οι
κατηγορίες αυτές και το περιεχόµενό τους µε σκοπό τη µεγαλύτερη
εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθµίζονται τα µεταβατικά ζητήµατα
που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.
19. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδοµη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η
κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέµπτη τάξη του
Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες
έργων, αν κατά την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξής της
τουλάχιστον σε τέσσερις από τις κατηγορίες αυτές.
20. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται
εργοληπτικές επιχειρήσεις µε µόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από
τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ., χωρίς την εφαρµογή του Τύπου
Κατάταξης, ως εξής:
α. στην Α 1, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαµβάνει στη βασική
της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας,
β. στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαµβάνει στη βασική
της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή δύο
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας.
21. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση,
χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες
προϋποθέσεις:
α. περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας και έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας,
β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα,
τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών ή εβδοµήντα
τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ΕΥΡΩ.
22. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση,
χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες
προϋποθέσεις:
α. περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ Γ βαθµίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας,
β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, τραπεζικές καταθέσεις,
τουλάχιστον σαράντα οκτώ εκατοµµυρίων (48.000.000) δραχµών ή εκατόν
σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (140.866) ΕΥΡΩ,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις
αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας δώδεκα εκατοµµυρίων (12.000.000)
δραχµών ή τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (35.217) ΕΥΡΩ. Τα

πάγια στοιχεία αυτά αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, µηχανολογικό
εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, εκτός τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία
παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η
αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
πιστοποιηµένη από συµβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως
προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς ή το κόστος
ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο στα βιβλία της
επιχείρησης. Για τον εξοπλισµό και τα µεταφορικά µέσα, η αξία τους
προσδιορίζεται µε βάση την παράγραφο 29 περίπτωση γ'.
(23. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση
µε µορφή ανώνυµης εταιρείας, χωρίς την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν
διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθµίδας. Εναλλακτικά
µπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας µε δύο
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθµίδας ή ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ' βαθµίδας µε
δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας,
β. διαθέτει Ιδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση
β', τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων
της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29
περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των
παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.
Για εργοληπτική επιχείρηση που είναι ήδη εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ.
επιπλέον ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης στην τάξη αυτή αποτελεί η τήρηση
των δεικτών βιωσιµότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις
οικονοµικών µεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονοµική κατάσταση του
έτους 2000 ή την προσωρινή οικονοµική κατάσταση αυτής που βεβαιώνεται
από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης,
ως εξής:
α. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος
του Παθητικού, προς το "Σύνολο Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο
Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως
αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, και
β. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος
του Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως
αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.
Οι δείκτες βιωσιµότητας πρέπει να είναι µεγαλύτεροι της µονάδας,
δηλαδή: Ι.Κ. / Σ.Υ. > 1 και Κ.Ε. / Β.Υ. > 1).
*** Η παρ. 23 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου
αναριθµήθηκαν µε την παρ.4α άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
23 (24). Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση
µε µορφή ανώνύµης εταιρείας, µε εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν
διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας. Εναλλακτικά µπορεί να αντικατασταθεί ο ένας
τεχνικός Μ. Ε. Κ. ∆' βαθµίδας µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας,
β. διαθέτει Ιδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση
β', τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων
της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29
περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των
παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.

"δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 26
περ. ε' του παρόντος.
Για εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι
εγγεγραµµένες σε τάξη κατώτερη της τρίτης, ο Συντελεστής Γ' του Τύπου
Κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό 80% του Συντελεστή Γ', όπως αυτός καθορίζεται
από τις κείµενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.."
*** Η περ.δ' και το τελευαίο εδάφιο της παρ.24,η οποία αναριθµήθηκε σε
παρ.23,προστέθηκαν µε την παρ.4α άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
24 (25). Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και σε πρόσθετες
κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, απαιτείται να διαθέτει για καθεµία
από αυτές συµπληρωµατική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεµία από τις
πρόσθετες κατηγορίες έργων µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής
στελέχωσης, εγγεγραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ. Ε. Κ.
ή και άλλα πρόσωπα. Για τη συµπληρωµατική στελέχωση κάθε πρόσθετης
κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον:
α. Στην Α1 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας.
β. Στην Α2 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας
« ή δύο τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας».
*** Οι εντός " " λέξεις της περ. β'προστέθηκαν µε την παρ.5
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
γ. Στην 1η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή δύο
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας.
δ. Στην 2η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας ή δύο
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας.
ε. Στην 3η τάξη, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδαςή δύο τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας.
25 (26). Στην τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή
επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ., µε την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν
διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική τους στελέχωση τον
αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελάχιστο αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο
Μ.Ε.Κ., ως εξής:
αα. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται
στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και ενός
τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι
και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον δύο
τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται
συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας.
ββ. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται
στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και ενός
τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας.
Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι την τέταρτη, απαιτείται

συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας.
Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός
τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας.
γγ. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται
στελέχωση τουλάχιστον έξι τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και τεσσάρων
τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, µέχρι
και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον
τεσσάρων τεχνικών Μ,Ε.Κ. ∆' βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες
απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας
ανά κατηγορία.
δδ. Στην έβδοµη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ
τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας και δεκατεσσάρων τεχνικών M.Ε.K. Γ
βαθµίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι σε τρεις κατηγορίες
έργων, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας να είναιεγγεγραµµένος στην
κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ένας τεχνικός Μ. Ε. Κ. ∆'
βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία βιοµηχανικών και
ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά για τις τάξεις 4η, 5η, 6η µπορεί να αντικατασταθεί στη
βασική και στη συµπληρωµατική τους στελέχωση, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆'
βαθµίδας µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας και ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ
βαθµίδας µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας. Για την 7η τάξη µπορούν
να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συµπληρωµατική της
στελέχωση, µέχρι τέσσερις τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆' βαθµίδας µε οκτώ τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Γ' βαθµίδας και µέχρι τέσσερις τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ βαθµίδας µε
οκτώ τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας.
Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων,
εκτός της βασικής κατηγορίας, µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της
βασικής στελέχωσης εγγεγραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του
Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.
β. διαθέτουν αθροιστικά εµπειρία την τελευταία τριετία [(χρήσεις 1998,
1999,2000)] για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του κύκλου εργασιών της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 33, και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε
πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την έβδοµη
τάξη.
*** Η φράση "(χρήσεις 1998, 1999, 2000) της περ.β' διαγράφτηκε
µε την παρ.4γ άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
γ. διαθέτουν Ιδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην
περίπτωση β', τουλάχιστον ίσα µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων
κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 33.
δ. διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην
περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των
παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 33. Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό
(30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και το
τριάντα τοις εκατό (30%) µηχανολογικός εξοπλισµός και κάθε είδους
µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
ε. ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις
τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των
δεικτών βιωσιµότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονοµικών

µεγεθών, όπως αναγράφονται "στην οικονοµική κατάσταση του τελευταίου πριν από
την αναθεώρηση έτους, για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισµός"
ή την προσωρινή οικονοµική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό
ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:
*** Η φράση "στην οικονοµική κατάσταση του έτους 2000" της περ.ε'
αντικαταστάθηκε από την εντός " " φράση ως άνω
µε την παρ.4γ άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.
αα. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος
του Παθητικού, προς το "Σύνολο Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο
Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως
αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και,
ββ. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος
του Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως
αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.
Οι δείκτες βιωσιµότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις
τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη πρέπει να είναι µεγαλύτεροι της
µονάδας, δηλαδή: Ι.Κ. / Σ.Υ. > 1 και Κ.Ε./Β.Υ. > 1.
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι
δείκτες βιωσιµότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονοµικά µεγέθη
της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης που καταρτίζεται και
δηµοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς
την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
26 "27. Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26,
λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά την τακτική και την, µε πρωτοβουλία της
επιχείρησης, έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και δεν θεωρούνται δυσµενές στοιχείο κατά την έννοια
της παραγράφου 10, για τη διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των
εργοληπτικών επιχειρήσεων."
*** Η παρ.27 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6 άρθρ.42 Ν.3316/2005,
ΦΕΚ Α 42/22.2.2005.
27 28. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α 1, Α2, στην πρώτη και στη
δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν απαιτείται νοµική µορφή εταιρικού
σχήµατος. Για κατάταξη στις τάξεις τρίτη έως και έβδοµη του Μ.Ε.ΕΠ.
απαιτείται νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας.
28 29. Ο Τύπος Κατάταξης που εφαρµόζεται για την επανάκριση των
εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. και την κατάταξή τους σε µία από τις
τάξεις τρίτη έως και έβδοµη της νέας διαβάθµισης, αναλύεται ως εξής:
{( Α Χ 70%) + ( Β Χ 30%) } Χ Γ = Συνολική Βαθµολογία όπου:
Τµήµα Α = {(α1 Χ60%) + (α2Χ20%) + (α3Χ20%)} και,
α1 = Κύκλος Εργασιών Χρήσεων 1998,1999,2000
Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
α2 = Ιδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β'
Ιδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
α3 = Πάγια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ'

Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
όπου:
Τµήµα Β = {(β1 Χ40%) + (β2Χ30%) + (β3Χ30%)}
και,
β1 = Ιδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β'
Σύνολο Ενεργητικού
β2 = Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού -Συµµετοχές και
άλλες Απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
β3 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
όπου:
Τµήµα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 30, για
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. που κατατάσσονται αυτοτελώς και
όπως ορίζεται στην παράγραφο 31 για τις επιχειρήσεις που προέρχονται
από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..
α. Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύκλος εργασιών της
εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ο οποίος
πραγµατοποιήθηκε από την κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τις χρήσεις των ετών 1998, 1999, 2000. Ο
ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:
αα. Για δηµόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαµβάνεται υπόψη
µόνο αυτός που προκύπτει από πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του
φορέα κατασκευής, αν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για τις
εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος της επιχείρησης. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των
υποβαλλόµενων στοιχείων η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει
επικυρωµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των
φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, καθώς και
κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα
πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως επίσης
και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
ββ. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό,
λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωµένο πιστοποιητικό
του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα τιµολόγια
εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιµολόγια πρέπει να έχουν
περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης, αν δεν
έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να
προσκοµίζεται και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την
επιχείρηση στις αρµόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που εκτελέστηκε το
έργο, επικυρωµένη για τη γνησιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε
περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να
προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της χώρας που
εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε
και κατασκεύασε το έργο ή µέρος αυτού, καθώς και το συµφωνητικό
βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην
επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή µέρους αυτού.

γγ. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαµβάνεται υπόψη
µόνο αυτός που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της
επιχείρησης και αποδεικνύεται από τα τιµολόγια εσόδων που εκδόθηκαν από
αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά συµβόλαια πώλησης των
ακινήτων. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων που
αφορούν ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωµένα
αντίγραφα των συµβολαίων πώλησης, επικυρωµένα αντίγραφα των
πιστοποιητικών των κυρίων των έργων, κατάσταση των τιµολογίων εσόδων
που έχει εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιµολόγια εσόδων
και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
δδ. Τόσο για τα δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαµβάνεται
υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από συµβάσεις έργου µεταξύ
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα
τιµολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεµία από τις επιχειρήσεις αυτές
προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαµβάνονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριµένη, από τον κύριο του
έργου, υπερ γολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκοµίζεται η σύµβαση του
αναδόχου µε τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τη διάρκεια σύναψης της σύµβασης, και τα εκδοθέντα
τιµολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών του υπεργολάβου αφαιρείται
από τον κύκλο εργασιών του αναδόχου.
εε. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης για δηµόσιο και
ιδιωτικό έργο από συµµετοχή σε κοινοπραξία, στην οποία ανατέθηκε η
κατασκευή του, ή που συστήθηκε µεταξύ του αναδόχου και άλλων
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµένων στο Μ.Ε.ΕΠ., λαµβάνεται υπόψη
µόνο εφόσον έχουν καταθέσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επικυρωµένο
αντίγραφο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασής τους ή το
καταθέσουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιµολόγια για τις εργασίες των ανωτέρω
έργων και έχουν συµπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της
κοινοπραξίας.
Ειδικά οι κοινοπραξίες µεταξύ του αναδόχου και άλλων εργοληπτικών
επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος νόµου, δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη συµµετοχή της στην
ανωτέρω κοινοπραξία προκύπτει από τον επιµερισµό σε αυτήν του κύκλου
εργασιών που της αντιστοιχεί, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής της,
όπως προκύπτει από το κοινοπρακτικό συµφωνητικό. Για τον έλεγχο της
ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται
να υποβάλει αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας και
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλο συµφωνητικό.
Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην κοινοπραξία υποχρεούνται να
πρσσκοµίσουν επικυρωµένα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσµάτων προς τα µέλη της, κατάσταση των
τιµολογίων εσόδων που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των
κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε άλλο συµπληρωµατικό
στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ. Ε. ΕΠ..
Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για
τον προσδιορισµό του κύκλου εργασιών τους από δηµόσια και ιδιωτικά έργα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. που συµµετέχει στη
συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητηθεί από

την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των
υποβαλλόµενων στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση στον αριθµητή α1 του Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης
λαµβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών, από δηµόσια και ιδιωτικά έργα,
που πραγµατοποιήθηκε από τα στελέχη Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης που έχουν
Μ.Ε.ΕΠ. και αφορά ατοµικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες, για την
κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
για τις χρήσεις των ετών 1998,1999,2000, αν προκύπτει από τα ανωτέρω
προσδιοριζόµενα στοιχεία των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα', ββ', γγ', δδ',
εε', όπως αυτά έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
των ανωτέρω στελεχών.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί ο κύκλος εργασιών
των στελεχών αυτών για κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία
και τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και δεν επιτρέπεται αντικατάσταση τους από τη
βασική και συµπληρωµατική στελέχωση της επιχείρησης για δύο τουλάχιστον
έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης του πτυχίου της. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αντικατάστασής τους εντός της διετίας, η υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.ΕΠ. µπορεί να καλέσει την επιχείρηση σε επανάκριση.
Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, υποβάλλονται
επικυρωµένα τα αντίστοιχα παραστατικά κάθε στελέχους της εταιρείας,
όπως αναφέρονται ανωτέρω και κάθε άλλο στοιχείο που ζητηθεί από τη
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
β. Ως αριθµητής του κλάσµατος α2 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο
Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", µετά την αφαίρεση των Ειδικών
Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που
δεν έχει φορολογηθεί, του οφειλόµενου Κεφαλαίου και των "ποσών που
προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου". Τα πιο πάνω οικονοµικά
στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 ή από
προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των
Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον
προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από
το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού
ελεγκτή.
γ. Ως αριθµητής του κλάσµατος α3 λαµβάνεται το µέγεθος των παγίων
στοιχείων που ανήκουν στην κυριότητα της εργοληπτικής επιχείρησης
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στην κατοχή της δυνάµει συµβάσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το οποίο περιλαµβάνει την αξία γηπέδων,
οικοπέδων, κτιρίων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων,
εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων.
αα. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ'
επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης πιστοποιηµένη από συµβολαιογράφο είτε η αξία
των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής), όπως αυτή
αναφέρεται στην οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 ή στην προσωρινή
οικονοµική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από ορκωτό
ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση
προσκοµίζει ειδική κατάσταση µε βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία
περιλαµβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και υπολογίζεται η συνολική
αξία αυτών.
ββ. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και
των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της
επιχείρησης, λαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξηµένη κατά

τριάντα τοις εκατό (30%) µετά και την πραγµατοποίηση των αποσβέσεων που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόµενη αξία
του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των
µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δενline µπορεί να
υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού.
Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την
αίτηση, λαµβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού
µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των
επιβατικών αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η συνολικά
προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού
εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων,
δεν µπορεί να υπερβεί το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας
κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίµηση που θα έχει υποβληθεί από την
επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
Η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των
µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, προκύπτει από την
οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 της επιχείρησης ή από προσωρινή
οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για τον υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισµού και των
µεταφορικών µέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω,
περιλαµβανοµένης της προσαύξησης αυτής κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Σε περίπτωση υπολογισµού της αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών
µέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, µε χρήση
ορκωτών εκτιµητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιµητή εγγεγραµµένου
στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών.
γγ. Στον αριθµητή του κλάσµατος α3 συνυπολογίζεται και η αξία του
κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών
µέσων, εκτός από τα επιβατηγά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες
στις οποίες συµµετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που κρίνεται, κατά τα
ποσοστά συµµετοχής της σε αυτές, όπως προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα
συµφωνητικά σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα µέλη τους
προς αυτές.
Ως αξία των παγίων αυτών λαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους
προσαυξηµένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) µετά την πραγµατοποίηση των
αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά
προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού
εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός από τα επιβατικά
αυτοκίνητα, δεν µπορεί να υπερβεί την συνολική αξία κτήσης αυτού και
αποδεικνύεται από τα τηρούµενα µητρώα παγίων της κοινοπραξίας.
Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την
αίτηση, λαµβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού
µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των
επιβατικών αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η συνολικά
προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού
εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων,
δεν µπορεί να υπερβεί το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας
κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίµηση που θα έχει υποβληθεί από την
επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε περίπτωση υπολογισµού
της αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης,
όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, µε χρήση ορκωτών εκτιµητών
συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιµητή εγγεγραµµένου στο Σώµα Ορκωτών
Εκτιµητών.

δδ. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάµει συµβάσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, λαµβάνεται εκείνη που προκύπτει από τις σχετικές συµβάσεις
µεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία µετέχει και της
εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και προστίθεται στον αριθµητή α3.
δ. Ως αριθµητής του κλάσµατος β1 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο
Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", µετά την αφαίρεση των Ειδικών
Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που
δεν έχει φορολογηθεί, του οφειλόµενου Κεφαλαίου και των "ποσών που
προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου". Τα πιο πάνω οικονοµικά
στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 ή από
προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των
Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον
προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από
το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού
ελεγκτή.
Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β1 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Ενεργητικού τηςline εργοληπτικής επιχείρησης
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ενεργητικού" και προκύπτει από
την οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονοµική
κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από
την υποβολή της αίτησης.
ε. Ως αριθµητής του κλάσµατος β2 λαµβάνεται το άθροισµα των µεγεθών
που αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού", µετά την
αφαίρεση των "Συµµετοχών και άλλων Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων", όπως
αυτές επίσης αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. Τα
πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση
του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από
ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β2 λαµβάνεται το Σύνολο του Πάγιου
Ενεργητικού, όπως αυτό ορίζεται στο σκέλος του Ενεργητικού της
επιχείρησης, ως "Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού", στην οικονοµική κατάσταση
του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από
ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
στ. Ως αριθµητής του κλάσµατος β3 λαµβάνεται το µέγεθος που
αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού", µετά
την αφαίρεση των "Απαιτήσεων", όπως αυτές εγγράφονται στο σκέλος του
Ενεργητικού, εξαιρουµένων των τιµολογηµένων απαιτήσεων για δηµόσια και
ιδιωτικά έργα. Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την
οικονοµική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονοµική
κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από
την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης. Για το διαχωρισµό των
τιµολογηµένων απαιτήσεων για δηµόσια και ιδιωτικά έργα απαιτείται
ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα
των τιµολογίων που έχουν εκδοθεί.
Ως παρονοµαστής του κλάσµατος β3 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται
στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού" και προκύπτει από την οικονοµική κατάσταση του έτους 2000
ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή
και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων, καθορίζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισµού της
αξίας των παγίων που καλύπτονται από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθω
σης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίµησης
των ακινήτων, των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειµενικά και
κάθε σχετικό θέµα.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Π∆ 105/2004,ΦΕΚ Α 72/4.3.2004,"Καθορισµός κριτηρίων για
την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),µε το άρθρο 1 του οποίου
ορίζεται ότι:
" Ο Συντελεστής Κατάταξης του τµήµατος Γ΄ του Τύπου Κατάταξης (άρθρο 16
παρ. 29 του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει) εφαρµόζεται για την εγγραφή, την
κατάταξη και την αναθεώρηση της εγγραφής ή κατάταξης των εργοληπτικών
επιχειρήσεων στις τάξεις τρίτη, τέταρτη, πέµπτη έκτη και έβδοµη. Ο
Συντελεστής Κατάταξης που χρησιµοποιείται στον τύπο κατάταξης
καθορίζεται ως εξής:
α. για εταιρεία έβδοµης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιµή του συντελεστή Γ'
είναι 300
β. για εταιρεία έκτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιµή του συντελεστή Γ'
είναι 180
γ. για εταιρεία πέµπτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιµή του συντελεστή Γ΄
είναι 140
δ. για εταιρεία τέταρτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιµή του συντελεστή Γ΄
είναι 90
ε. για εταιρεία τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. η τιµή του συντελεστή Γ'
είναι 70".
29 30. Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ του Τύπου Κατάταξης εφαρµόζεται µόνο σε
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις ∆' έως
και Η' µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης. Επίσης εφαρµόζεται σε ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή
προσωπικές εταιρείες εγγεγραµµένες στην ∆' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ..
Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ κάθε εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης
στο Μ.Ε.ΕΠ. χρησιµοποιείται στον Τύπο Κατάταξης και καθορίζεται ως
εξής:
α. για εταιρεία Η' τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν µεν διαθέτει άθροισµα στην
αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τµηµάτων Α
και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), µεγαλύτερο ή ίσο του
µηδέν και εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ
είναι εκατό βαθµοί, αν δε διαθέτει άθροισµα µικρότερο του µηδέν και
εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι
ενενήντα βαθµοί.
β. για εταιρεία Ζ' τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν µεν διαθέτει άθροισµα στην
αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τµηµάτων Α
και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), µεγαλύτερο ή ίσο του
µηδέν και εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ
είναι ογδόντα βαθµοί, αν δε διαθέτει άθροισµα µικρότερο του µηδέν και
εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι
εβδοµήντα πέντε βαθµοί.
γ. για εταιρεία ΣΤ' τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν µεν διαθέτει άθροισµα στην
αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τµηµάτων Α
και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), µεγαλύτερο ή ίσο του
µηδέν και εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ

είναι εβδοµήντα βαθµοί, αν δε διαθέτει άθροισµα µικρότερο του µηδέν και
εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι
εξήντα πέντε βαθµοί
δ. για εταιρεία Ε' τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν µεν διαθέτει άθροισµα στην
αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τµηµάτων Α
και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%) µεγαλύτερο ή ίσο του
µηδέν και εβδοµήντα πέντε εκατοστών, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης Γ
είναι εξήντα βαθµοί, αν δε διαθέτει άθροισµα µικρότερο του µηδέν και
εβδοµήντα πέντε εκατοστών, τότε ο Συντελεστής Κατάταξης Γ είναι πενήντα
πέντε βαθµοί
ε. για εταιρεία ∆' τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. και για ατοµική επιχείρηση ή
προσωπική εταιρεία εγγεγραµµένη στην ∆' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. που τηρεί
Βιβλία και Στοιχεία Γ Κατηγορίας και διαθέτει τις ελάχιστες
προϋποθέσεις στελέχωσης µε τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. που
ισχύουν για τις εταιρείες της ∆' τάξης, η τιµή του Συντελεστή Κατάταξης
Γ είναι σαράντα βαθµοί.
στ. για ατοµική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία εγγεγραµµένη στην ∆'
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. που τηρεί Βιβλία και Στοιχεία Β' Κατηγορίας, η τιµή
του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι τριάντα πέντε βαθµοί και ισχύει
αποκλειστικά και µόνο για την κατάταξή τους στην τρίτη τάξη.
30 31. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία
ολοκληρώθηκε µετά την 1.1.2001 και είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο
Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµίας από αυτές λαµβάνεται ανάλογα µε το
συνολικό αριθµό τους ως εξής:
α. για τις δύο πρώτες, το άθροισµα των Συντελεστών Κατάταξης Γ της
καθεµίας.
β. για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται το ογδόντα τοις
εκατό (80%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ αυτής.
γ. για κάθε επόµενη, µέχρι και την έβδοµη, στο ανωτέρω άθροισµα
προστίθεται το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της τέταρτης, το εξήντα τοις
εκατό (60%) της πέµπτης, το σαράντα τοις εκατό (40%) της έκτης και το
τριάντα τοις εκατό (30%) της έβδοµης, των αντίστοιχων Συντελεστων
Κατάταξης Γ που διαθέτουν.
δ. για τις πέραν της έβδοµης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής
Κατάταξης Γ.
Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συντελεστή Κατάταξης
Γ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση επανάκρισης.
31 32. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε
από τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονοµικές καταστάσεις
του έτους 2000 ή οι προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις που βεβαιώνονται
από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύονται πριν από την υποβολή της αίτησης,
κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται Υποβάλλονται επίσης και τα αντίστοιχα
παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του Κύκλου Εργασιών
των χρήσεων 1998, 1999, 2000. Από τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων
προκύπτει το άθροισµα των Τµηµάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης,
περιλαµβανοµένων των σταθµίσεών τους (Α Χ 70% + Β Χ 30%), και εξάγεται
ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεµιάς.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4δ άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α

162/2.8.2006,ορίζεται ότι:
"δ) Οπου στις παραγράφους 29 και 32 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως
ισχύει, αναφέρονται οι οικονοµικές χρήσεις 1998, 1999, 2000, νοούνται
αντίστοιχα οι τρεις τελευταίες πριν από την αναθεώρηση οικονοµικές χρήσεις
για τις οποίες έχουν συνταχθεί ισολογισµοί, και αντιστοίχως, όπου αναφέρεται
η οικονοµική χρήση του έτους 2000, νοείται η τελευταία οικονοµική χρήση πριν
από την αναθεώρηση, εφόσον έχει συνταχθεί ο σχετικός ισολογισµός".
32 33. Τα µεγέθη, σε περίπτωση εφαρµογής του Τύπου Κατάταξης, που
χρησιµοποιούνται ως παρανοµαστές στα κλάσµατα α1, α2, α3 του Τµήµατος Α
του Τύπου Κατάταξης, ορίζονται για κάθε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. της νέας
διαβάθµισης, ως εξής:
α. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εννιακόσια
εκατοµµύρια (900.000.000) δραχµές ή σε δύο εκατοµµύρια εξακόσιες
σαράντα µία χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (2.641.233) ΕΥΡΩ, τα ίδια
Κεφάλαια σε διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) δραχµές ή σε
επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα οκτώ (733.678)
ΕΥΡΩ και τα πάγια σε πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές ή σε
εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.
β. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε ένα
δισεκατοµµύριο οκτακόσια εκατοµµύρια (1.800.000. 000) δραχµές ή σε
πέντε εκατοµµύρια διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα
πέντε (5.282.465) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε πεντακόσια εκατοµµύρια
(500.000.000) δραχµές ή σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες εξήντα επτά
χιλιαδες τριακόσια πενήντα ένα (1.467.351) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε εκατό
εκατοµµύρια (100.000.000) δραχµές ή σε διακόσιες ενενήντα τρεις
χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα (293.470) ΕΥΡΩ.
γ. για την πέµπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε πέντε
δισεκατοµµύρια (5.000.000.000) δραχµές ή σε δεκατέσσερα εκατοµµύρια
εξακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα (14.673.514)
ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε ένα δισεκατοµµύριο πεντακόσια εκατοµµύρια
(1.500.000.000) δραχµές ή σε τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες δύο
χιλιάδες πενήντα τέσσερα (4.402.054) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε τριακόσια
εκατοµµύρια (30.0.000.000) δραχµές ή σε οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες
τετρακόσια έντεκα (880.411) ΕΥΡΩ.
δ. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δέκα
δισεκατοµµύρια (10.000.000.000) δραχµές ή σε είκοσι εννέα εκατοµµύρια
τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι εννέα (29.347.029) ΕΥΡΩ, τα
ίδια Κεφάλαια σε τρία δισεκατοµµύρια (3.000.000.000) δραχµές ή σε οκτώ
εκατοµµύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109) ΕΥΡΩ
και τα πάγια σε εξακόσια εκατοµµύρια (600.000.000) δραχµές ή σε ένα
εκατοµµύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο (1.760.822)
ΕΥΡΩ.
ε. για την έβδοµη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εξήντα
δισεκατοµµύρια (60.000.000.000) δραχµές ή σε εκατόν εβδοµήντα έξι
εκατοµµύρια ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα δύο (176.082.172)
ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε τριάντα δισεκατοµµύρια (30.000.000.000)
δραχµές ή ογδόντα οκτώ εκατοµµύρια σαράντα µία χιλιάδες ογδόντα έξι
(88.041.086) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε έξι δισεκατοµµύρια (6.000.000.000)
δραχµές ή σε δέκα επτά εκατοµµύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια
δέκα επτά (17.608.217) ΕΥΡΩ.
33 34. Το αποτέλεσµα που προκύπτει από την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης
αποτελεί τη συνολική βαθµολογία της εργοληπτικής επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ.. Η
απαιτούµενη ελάχιστη βαθµολογία για την κατάταξή της, στην αντίστοιχη

τάξη Μ.Ε.ΕΠ., όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, είναι η εξής:
α. για την τρίτη τάξη 75 βαθµοί,
β. για την τέταρτη τάξη 120 βαθµοί,
γ. για την πέµπτη τάξη 170 βαθµοί,
δ. για την έκτη τάξη 250 βαθµοί,
ε. για την έβδοµη τάξη 500 βαθµοί.
34 35. Αν η αίτηση επανάκρισης υποβάλλεται από εργοληπτική επιχείρηση
εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν µπορεί να καταταγεί αυτοτελώς σε τάξη
ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της νέας διαβάθµισης που της αναλογεί.
Οι αντίστοιχες τάξεις ορίζονται ως εξής:
α. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό
εγγεγραµµένο στην Α' κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η Α1,
β. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό
εγγεγραµµένο στην Β' κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η Α2,
γ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό
εγγεγραµµένο στην Γ' κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η πρώτη,
δ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό
εγγεγραµµένο στην ∆' κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η δεύτερη.
ε. για εταιρείες εγγεγραµµένες στην ∆' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και τις
ατοµικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες ∆' τάξης που τηρούν Βιβλία
και Στοιχεία Γ Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
στελέχωσης µε τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. που ισχύουν για τις
εταιρείες ∆' τάξης, είναι η τρίτη,
στ. για εταιρείες εγγεγραµµένες στην Ε' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η
τέταρτη,
ζ. για εταιρείες εγγεγραµµένες στην ΣΤ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η
πέµπτη,
η. για εταιρείες εγγεγραµµένες στην Ζ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η
έκτη,
θ. για εταιρείες εγγεγραµµένες στην Η' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η
έβδοµη.
Οπου σε διατάξεις άλλων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων αναφέρεται κατάταξη επιχειρήσεων, µε βάση τις παλαιές τάξεις
του Μ.Ε.ΕΠ., νοούνται οι νέες τάξεις που ορίζονται ανωτέρω, ως
αντίστοιχες των παλαιών.
35 36. Εργοληπτική επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και προέρχεται από
συγχώνευση που έγινε µε βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του
κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να καταταγεί σε τάξη της νέας
διαβάθµισης ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της επιχείρησης ή των
επιχειρήσεων µε την ανώτερη αντίστοιχη τάξη, από αυτές που
συγχωνεύθηκαν. Εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη η σύσταση νέων
εταιρειών για κατάταξη στις τάξεις Α2, πρώτη, δεύτερη και οι ανώνυµες
εταιρείες που στελεχώνονται για κατάταξη στην τρίτη τάξη µε ή χωρίς την
εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
κατάταξης για τις τάξεις αυτές, και στην περίπτωση εφαρµογής του Τύπου
Κατάταξης, αν συγκεντρώνουν την απαιτούµενη βαθµολογία.
36 37. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για κατάταξη στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη,
έκτη και έβδοµη, αυτές δεν πρέπει να απέχουν από την επιχείρηση µε την
ανώτερη αντίστοιχη τάξη, περισσότερο από δύο τάξεις. Οταν υποβάλλεται
αίτηση από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., σε τάξη
κατώτερη από την αντίστοιχή της, επιτρέπεται διαφορά δύο τάξεων από την
αντίστοιχη της αιτούµενης τάξης.
37 38. Εργοληπτική επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ. που δεν συγκεντρώνει την
απαιτούµενη βαθµολογία κατάταξης για την αντίστοιχη τάξη, µπορεί να
καταταγεί στην αµέσως κατώτερη τάξη από αυτή, µε τη χρήση στον Τύπο

Κατάταξης των µεγεθών των παρονοµαστών του Τµήµατος Α' (Κύκλος
Εργασιών, Ιδια Κεφάλαια και Πάγια) της τάξης αυτής, πλην του Συντελεστή
Κατάταξης Γ που παραµένει αµετάβλητος, αν συγκεντρώνει την απαιτούµενη
βαθµολογία κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνει την απαιτούµενη
βαθµολογία κατάταξης, ούτε στην αµέσως κατώτερη τάξη από την
αντίστοιχη, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία µέχρι την κατάταξή της σε µια
από τις λοιπές τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην
παράγραφο 39.
38 39. Εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στην Η' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
µπορούν να καταταχθούν στην πέµπτη τάξη, χωρίς εφαρµογή του Τύπου
Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στην Ζ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.
µπορούν να καταταχθούν στην τέταρτη τάξη, χωρίς εφαρµογή του Τύπου
Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στις τάξεις ΣΤ' και Ε' του
Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να καταταχθούν στην τρίτη τάξη, χωρίς εφαρµογή του
Τύπου Κατάταξης. Οι εταιρείες ∆' τάξης και οι ατοµικές επιχειρήσεις ή
προσωπικές εταιρείες ∆' τάξης που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Γ
Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης µε
τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. που ισχύουν για εταιρείες ∆' τάξης,
κατατάσσονται στην τρίτη τάξη, αν µε την εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης
συγκεντρώνουν την απαιτούµενη βαθµολογία, διαφορετικά κατατάσσονται
στην δεύτερη τάξη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η τήρηση
των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάταξης εκτός των δεικτών βιωσιµότητας. Οι
κατατασσόµενες επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου υποχρεούνται, µέχρι
την επόµενη τακτική αναθεώρηση, να υποβάλουν στην υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν και θα αποδεικνύουν την πλήρωση
των δεικτών βιωσιµότητας, όπως προσδιορίζονται στο νόµο αυτόν, άλλως
υποβιβάζονται κατά µια τάξη.
39 40. Τα όρια προϋπολογισµών έργων, τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ορίζονται ως εξής:
α. το όριο προϋπολογισµού έργου στην Α1 τάξη είναι είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) δραχµές ή πενήντα οκτώ χίλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα
(58.694) ΕΥΡΩ.
β. το όριο προϋπολογισµού έργου στην Α2 τάξη είναι ογδόντα
εκατοµµύρια (80.000.000) δραχµές ή διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια εβδοµήντα έξι (234.776) ΕΥΡΩ.
γ. το όριο προϋπολογισµού έργου στην πρώτη τάξη είναι διακόσια
εκατοµµύρια (200.000.000) δραχµές ή πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα (586.940) ΕΥΡΩ.
δ. το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στη δεύτερη τάξη είναι
τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) δραχµές ή ένα εκατοµµύριο εκατόν
εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ και το
κατώτατο όριο πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές ή εκατόν σαράντα
έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.
ε. το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στην τρίτη τάξη είναι ένα
δισεκατοµµύριο (1.000.000.000) δραχµές, ή δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες
τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ και το
κατώτατο όριο εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000) δραχµές ή
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια πέντε (440.205) ΕΥΡΩ.
στ. το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στην τέταρτη τάξη είναι δύο
δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δραχµές ή πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες
εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια έξι (5.869.406) ΕΥΡΩ και το κατώτατο
όριο τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) δραχµές ή ένα έκατοµµύριο
εκατόν εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ.

ζ. το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στην πέµπτη τάξη είναι έξι
δισεκατοµµύρια (6.000.000.000) δραχµές ή δεκαεπτά εκατοµµύρια εξακόσιες
οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά (17.608.217) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο
ένα δισεκατοµµύριο (1.000.000.000) δραχµές ή δύο εκατοµµύρια
εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ.
η. το ανώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στην έκτη τάξη είναι δώδεκα
δισεκατοµµύρια (12.000.000.000) δραχµές ή τριάντα πέντε εκατοµµύρια
διακόσιες δεκα-έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (35.216.434)
ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο τρία δισεκατοµµύρια (3.000.000.000) δραχµές ή
οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109)
ΕΥΡΩ.
θ. το κατώτατο όριο προϋπολογισµού έργου στην έβδοµη τάξη είναι δέκα
δισεκατοµµύρια (10.000.000.000) δραχµές ή είκοσι έξι εκατοµµύρια
εννιακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία
(26.973.353) ΕΥΡΩ. Για την έβδοµη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο για
συµµετοχή σε διαγωνισµούς.
«Σε δηµοπρασία δηµόσιου έργου, που περιλαµβάνει περισσότερες από µία
κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούµενη τάξη της
κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του
έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη σε αυτές τις κατηγορίες στην
ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούµενη στη δηµοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η
µεγαλύτερη σε προϋπολογισµό κατηγορία."
*** Τα τελευταία εδάφια της παρ.40 προστέθηκαν µε την παρ.6
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ.
40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 23 του Π.∆. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε τις παρ. 1, 3,
6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται ένα
(1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
40 41. Τα κατώτατα όρια προϋπολογισµών έργων που επιτρέπεται να
αναλάβουν επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα που
εκτελούνται στο νοµό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε
ένα δεύτερο νοµό, που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και
αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν
κατώτατα όρια, εκτός από την έβδοµη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό (50%)
του κατώτατου ορίου προϋπολογισµού της τάξης τους. Η δήλωση αυτή
γίνεται µέχρι την υποβολή της αίτησης επανάκρισης και ισχύει µέχρι την
πρώτη, µετά την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη
δυνατότητα ενδιάµεσης αλλαγής.
41 42. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια
τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την πέµπτη τάξη,
επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο
όριο της τάξης τους µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς
µεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της
επόµενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις
επιχειρήσεις αυτές συµµετέχουν στην κατανοµή της κατασκευής του έργου ή
στα κέρδη και τις ζηµίες της κοινοπραξίας, µε ποσοστό τουλάχιστον
τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεµιά. Οταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις
εγγεγραµµένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία έργου,

επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο
όριο της τάξης τους ως εξής:
α. Αν κοινοπρακτούν δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται να
αναλάβουν έργα µέχρι το ποσό των δεκαέξι δισεκατοµµυρίων
(16.000.000.000) δραχµών ή των σαράντα έξι εκατοµµυρίων εννιακοσίων
πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (46.955.245) ΕΥΡΩ, και
β. Αν κοινοπρακτούν περισσότερες των δύο επιτρέπεται να αναλάβουν έργα
µέχρι του ποσού των είκοσι δισεκατοµµυρίων (20.000.000.000) δραχµών ή
των πενήντα οκτώ εκατοµµυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
πενήντα επτά (58.694.057) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο
από τις επιχειρήσεις αυτές συµµετέχουν στην κατανοµή της κατασκευής του
έργου ή στα κέρδη και τις ζηµίες της κοινοπραξίας, µε ποσοστό
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεµία.
42 43. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορεί να επανακαθορίζονται τα όρια
προϋπολογισµού των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η επιχείρηση
ανάλογα µε την τάξη που ανήκει, µε δυνατότητα διαχωρισµού κατά
κατηγορίες, γενικά ή κατά περιοχή της χώρας, σχετιζόµενη µε την έδρα ή
την επαγγελµατική εγκατάσταση της επιχείρησης, αν διαπιστωθεί υψηλός
βαθµός συγκέντρωσης κύκλου εργασιών σε ορισµένες τάξεις, αν σωρευτεί
µεγάλος αριθµός εργοληπτικών επιχειρήσεων σε ορισµένες τάξεις, αν
διαπιστωθούν προβλήµατα στις δηµοπρασίες λόγω µειωµένης ή υπερβολικά
µεγάλης συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων. Με όµοια απόφαση µπορεί
να επανακαθορίζονται τα όρια των προϋπολογισµών έργων των κοινοπραξιών
για τους πιο πάνω λόγους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
43«44. Για τη συµµετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του
Μ.Ε.ΕΠ σε δηµοπρασία δηµόσιου έργου, το οποίο δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α'), απαιτείται η προσκόµιση
αποκλειστικά και µόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ. Η
κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς στις
ανωτέρω δηµοπρασίες γίνεται αυτοπροσώπως, για ατοµική επιχείρηση από το
φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρεία από το
νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της, για την εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης από εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή και για ανώνυµη
εταιρεία από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι
κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόµιµα εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος όπως
παραπάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζεται µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.»
*** Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.44 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.7
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Μέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν να λαµβάνουν µέρος σε
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων, των οποίων οι προϋπολογιζόµενες αξίες δεν
υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόµενο όριο που ορίζεται στο π.δ. 334/2000
όπως ισχύει στις συµβάσεις δηµοσίων έργων, υποχρεούνται να προσκοµίζουν
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής τους
προκειµένου αυτή να σηµανθεί και να κυρωθεί από αυτήν ως η µόνη
πρωτότυπη βεβαίωση που µπορεί να γίνει αποδεκτή για τη συµµετοχή τους
στις ανωτέρω δηµοπρασίες δηµοσίων έργων.
«Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής ελέγχεται πριν από τα λοιπά
δικαιολογητικά και επιστρέφεται την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας.»

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.44 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8
άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ.
40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 23 του Π.∆. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε τις παρ. 1, 3,
6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται ένα
(1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
44 45. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειµένου να αναλάβει την
εκτέλεση µέρους ή του συνόλου δηµοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως µέλος
αναδόχου κοινοπραξίας ή ως µέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως
αναγνωρισµένος υπεργολάβος, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του
νόµου αυτού, πρέπει να µην έχει µέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν τη
συµµετοχή της σε διαγωνισµό, ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων
έργων του δηµόσιου τοµέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:
- για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις µέχρι και την έκτη τάξη, από το
τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους,
- για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδοµης τάξης, από το
τετραπλάσιο του µεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 33 του άρθρου αυτού και χρησιµοποιείται σαν παρανοµαστής του
κλάσµατος α1 του Τµήµατος Α' του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο
του µέσου όρου του µεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 29 περίπτωση α' του άρθρου αυτού, εφόσον αυτό είναι
µεγαλύτερο.
Για την εξεύρεση του µέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 29 του άρθρου αυτού, διαιρείται διά του τρία (3).
Κάθε χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα
στοιχεία του κύκλου εργασιών του τελευταίου χρόνου προκειµένου να
επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας
και να προκύπτει ο µέσος όρος αυτής σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ώστε να
διαµορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτελέστου.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με την παρ.9 άρθρ.15 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,ορίζεται
ότι: "Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001, προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων
εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. σε
περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαµβάνεται υπόψη η
µεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε
έργου διαπιστώνεται µε προσκόµιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρµόδιας
υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται µέσα στο προηγούµενο
εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.»
Ως έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την εφαρµογή του ανωτέρω
εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α'), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρµογής
της διάταξης αυτής.
Στο όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα
έργα που κατασκευάζονται µε µερική ή και ολική αυτοχρηµατοδότηση.

Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µέχρι την κατάταξη των
εργοληπτικών επιχειρήσεων των τάξεων Ε', ΣΤ', Ζ', και Η' της παλαιάς
διαβάθµισης του Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις της νέας διαβάθµισης, το
ανεκτέλεστο όριο για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε δηµοπρασίες
δηµοσίων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών των
χρήσεων 1998, 1999, 2000 κάθε εργοληπτικής επιχείρησης ή το τριπλάσιο
του ανώτατου ορίου συµµετοχής κάθε εργοληπτικής επιχείρησης των άνω
τάξεων σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων, µε βάση την καθαρή τους θέση ή
εφόσον υποβάλουν δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης το ύψος του
συνολικού κύκλου εργασιών που είχαν για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
ορίζεται ότι:
"Οι διατάξεις των παρ. 5 του άρθρου 4, παρ. 1 και 3 του άρθρου 12, παρ.
40, 44 και 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 23 του Π.∆. 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε τις παρ. 1, 3,
6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόµου αυτού, εφαρµόζονται στις
δηµοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται ένα
(1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού".
"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων
µπορούν να αναπροσαρµόζονται, κατά τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του
ανεκτέλεστου µέρους συµβάσεων δηµόσιων έργων που εκτελούνται στην ηµεδαπή και
τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές
επιχειρήσεις, προκειµένου να αναλάβουν την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους
δηµόσιου έργου, ως ανάδοχοι ή µέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή µέλη
κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή αναγνωρισµένοι υπεργολάβοι. Για την
αναπροσαρµογή των ορίων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Εργων λαµβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη δίκαιου καταµερισµού των έργων µεταξύ
των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. και το µέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της µη υπέρβασης του ως
άνω ορίου, καθώς και οι φορείς, τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο
ανεκτέλεστο µέρος."
*** Τα τελευταία εντός " " εδάφια της παρ.45 προστέθηκαν µε την παρ.3
άρθρ.7 Ν.3263/2004,ΦΕΚ Α 179/28.9.2004.
(46. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. µετά την
επανάκριση χορηγείται "Ενηµερότητα Πτυχίου", στην οποία περιλαµβάνονται
στοιχεία που αφορούν «το ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµόσιων έργων»
την εµπρόθεσµη ή µη εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε τις ποιοτικές και άλλες
προδιαγραφές και την τήρηση ή µη του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος.
*** Αντί των λέξεων «Το όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της" του
πρώτου εδαφίου της παρ.46 τέθηκαν οι λέξεις «Το ανεκτέλεστο µέρος
εργολαβιών δηµόσιων έργων» ως άνω µε την παρ.10 άρθρ.15 Ν.3212/2003,
ΦΕΚ Α 308/31.12.2003,
Για την έκδοση και χορήγηση "Ενηµερότητας Πτυχίου" οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις υποβάλλουν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους
σε διαγωνισµούς, τα οποία ελέγχονται από αυτή.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Εργων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της παραγράφου αυτής, τα
θέµατα κατανοµής στις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους του
ανεκτέλεστου µέρους των έργων, οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών, των φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των αναδόχων για τη σχετική ενηµέρωση της

υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι συνέπειες µη
τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η διαδικασία τήρησης και έκδοσης της
"Ενηµερότητας Πτυχίου", η απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να
υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς τα οποία
εµπεριέχονται στην "Ενηµερότητα Πτυχίου", η χρονική διάρκεια ισχύος και η
διαδικασία ανανέωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται το χρονικό διάστηµα αναστολής της εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και της
ισχύος της "Ενηµερότητας Πτυχίου" για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ.
που παραβιάζουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, κατά την εκτέλεση των έργων
που τους έχουν ανατεθεί, ο τρόπος διακρίβωσης της παραβίασης των υποχρεώσεων
και κάθε άλλο θέµα).
*** Η παρ.46 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.3γ άρθρ.12 Ν.3263/2004,
ΦΕΚ Α 179/28.9.2004,µε την οποία ορίζεται επίσης ότι:
" Μέχρι την έκδοση νέας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και
∆ηµοσίων 'Εργων,εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις µε αριθµούς
∆15/οικ/1012/25.6.2003 (ΦΕΚ 882 Β') και ∆15/οικ/6778/19.3.2004
(ΦΕΚ 522 Β') του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων
*** Το άρθρο 16 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.3
Ν.2940/2001, ΦΕΚ Α 180/6.8.2001

______________________________________________________

Συνέχεια της εγκυκλίου αριθµ. 48/94 (αρ. πρωτ. ∆17α/06/72/Φ.Ν.
383/6.12.1994 µε την οποία σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή
του Π.∆. 386/94, σας επισηµαίνουµε ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994
και του άρθρου 3 του Π.∆. 368/1994 (ΦΕΚ 201/τ.Α'/9.12.1994), όλες οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στις τάξεις Ε',ΣΤ' και
Ζ'υποχρεούνται να υποβάλουν µέχρι και τις 2 Μαρτίου 1995 αίτηση
επανάκρισής τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη.
Εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων που
είναι εγγεγραµµένες στους Ε',ΣΤ' και Ζ' τάξεις για την υποβολή
εµπρόθεσµα των σχετικών αιτήσεων, γιατί θα διαγραφούν αυτοδίκαια από το
ΜΕΕΠ, όσες επιχειρήσεις δεν υποβάλουν αίτηση µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία (παρ. 12 άρθρου 4 του Ν. 2229/94).
2. Σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 4 του ανωτέρω νόµου,
εργοληπτικές επιχείρησεις που είναι εγγεγραµµένες στην έβδοµη (Ζ') τάξη
του ΜΕΕΠ σε πέντε κατηγορίες έργων από τριετίας και είναι εγγεγραµµένες
στην Ζ'τάξη από εξαετίας, σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες, µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση µέχρι και τις 2 Ιουνίου 1995 για να καταταχθούν στην
ογδόη (Η') τάξη του ΜΕΕΠ.
Αίτηση για κατάταξη στην Η'τάξη µπορούν να υποβάλουν µέσα σε µία
διετία από της ∆ηµοσιεύσεως του Π.∆. 368/1994 (2 ∆εκεµβρίου 1994 και
εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή

περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµένες στην
Ζ'τάξη από τριετίας και καλύπτουν αθροιστικά πέντε κατηγορίες έργων
στην Ζ' τάξη.
Επισηµαίνεται ότι τυχόν προετοιµασία εργοληπτικής επιχείρησης Ζ'
τάξης για υποβολή αίτησης για κατάταξη στην Η' τάξη, δεν την απαλλάσσει
από την υποχρέωση να υποβάλει αίτηση για επανάκριση µέσα στην
προβλεπόµενη προθεσµία (2 Μαρτίου 1995).
Επειδή οι αιτήσεις και όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν από τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις θα εξεταστούν από την υπηρεσία µε τη βοήθεια
µηχανογραφικού συστήµατος προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας
επανάκρισης ή της κατάταξης στην Η' τάξη, έχουν συνταχθεί ειδικά έντυπα
αιτήσεων και σχετικοί πίνακες που µπορούν να προµηθεύονται οι
ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της ∆/σεως ∆ 15 (Ιπποκράτους 196, 2ος
όροφος, κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού από 11.00 έως 14.00) και να
υποβάλλονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα αυτά.
Τα ανωτέρω έντυπα πρέπει να συµπληρωθούν µε µεγάλη προσοχή, και όλα
τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν οµαδοποιηµένα και σε
φακέλους (ντοσιέ).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία µόνο όταν συνοδεύονται
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η τυχόν υποβολή από εργοληπτικές
επιχειρήσεις ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή αν η συµπλήρωση των
εντύπων είναι ανακριβής, θα δυσχεράνει τον έλεγχο και την επανάκριση
και για οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση για τους λόγους αυτούς, δεν θα
έχει καµία ευθύνη η υπηρεσία.

______________________________________________________

Αρθρο 17
Μητρώο εµπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ)
1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)γίνεται µε αίτηση
των ενδιαφερόµενων τεχνικών διπλωµατούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων
τεχνικών σχολών που ασχολούνται µε την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε
στάδιό της (µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνεται και
κατάταξη σε µια απ'τις βαθµίδες εµπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 9
του άρθρου αυτού και για καθεµιά απ'τις κατηγορίες έργων όπως αυτές
ορίζονται στην παράγρ. 5 του άρθρου 16 η και υποκατηγορίες που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων.
2.Με τις ενδείξεις του ΜΕΚ παρακολουθείται η έξελιξη της εµπειρίας
των εγγραµµένων, ώστε να µπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατατάξης
σε κατηγορίες έργων και βαθµίδες.
3. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία
που συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα Πιστοποιητικά ΜΕΚ
της επόµενης παραγράφου.
4. Για κάθε δηµόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά
Πιστοποιητικό ΜΕΚ. Το Πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε µε την
παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε έκτακτες

περιπτώσεις όπως ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων. Τα
πιστοποιητικά ΜΕΚ περιλαµβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται µε
πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ΜΕΚ ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να
εγγραφούν σ'αυτό και που ασχολήθηκαν µε το έργο από της πλευράς του
αναδόχου ή των σχετιζόµενων µε'αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις
σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ διαβιβάζονται απευθείας
στην αρµοδία για την τήρηση του ΜΕΚ υπηρεσία.
Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων ορίζονται τα στοιχεία που
πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποιοί τα εκδίδουν και
τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα
θέµατα που σχετίζονται µε τη λήψη απ'την υπηρεσία όλων στοιχείων και
κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα
ανάλογα θέµατα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για
ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες
ανάλογες περιπτώσεις.
5. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά
προσόντα για την εγγραφή στο ΜΕΚ, αλλά δεν είναι ακόµα εγγεγραµµένα
σ'αυτό, ταξινοµούνται, για να χρησιµοποιηθούν για την κατάταξή τους, αν
τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους.
6. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθµίδες του ΜΕΚ γίνεται από
την Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης κάθε µέτρο που
σχετίζεται µε τον τρόπο τήρησης του ΜΕΚ για την καλύτερη εκπλήρωση του
σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα
πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση του ΜΕΚ και
υποβάλλει στον Υπουργό ∆ηµοσίων Εργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε
λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τις εκθέσεις αυτές µπορεί να ρυθµίζεται
µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων. Η σύνθεση της Επιτροπής του ΜΕΚ
ορίζεται µε π.δ/γµα και στη σύνθεση αυτή περιλαµβάνονται εκτός από τα
όργανα δηµόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του ΤΕΕ, επαγγελµατικών
ενώσεων των Τεχνικών που δεν είναι µέλη του ΤΕΕ και επαγγελµατικών
εργοληπτικών ενώσεων.
7. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωµατούχων ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων γίνεται µετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλµατος µε βάση
την ειδικότητα του διπλώµατος και το χρόνο απασχόλησης σε έργα όπως
ειδικότερα ορίζεται µε π.δ/γµα.
8. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών γίνεται µετά από πενταετία
από την άσκηση του επαγγέλµατος µε βάση την εµπειρία τους σε έργα και
σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες µε τις ειδικότητες των σπουδών τους
όπως ορίζεται µε π. δ/γµα.
9.Ο αριθµός των βαθµίδων εµπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε
τέσσερις. Οι διπλωµατούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
κατατάσσονται στην πρώτη βαθµίδα εµπειρίας µετά τριετία από την άσκηση
του επαγγέλµατος. Μπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη
βαθµίδα αν έχει συµπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του ε παγγέλµατος
και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εµπειρία τους. Οι πτυχιούχοι των
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών
σχολών κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθµίδα µετά πενταετία από την
άσκηση του επαγγέλµατος µε βάση την εµπειρία. Με απόφαση του Υπουργού
∆ηµοσίων Εργων ρυθµίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά
κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από
βαθµίδα σε βαθµίδα και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εγγραφή,
κατάταξη και εξέλιξη σε βαθµίδες του ΜΕΚ.
10. Η απόδειξη εµπειρίας πριν από τη λειτουργία του ΜΕΚ γίνεται

σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις για τα πιστοποιητικά
των εργοληπτών δηµόσιων έργων.
11. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τα φυσικά πρόσωπα
εργολήπτες δηµόσιων έργων Α'έως ∆'τάξεων κατατάσσονται αυτοδίκαια στις
αντίστοιχες κατηγορίες του ΜΕΚ.
12. ***Η παρ.12 καταργήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 13 του
Ν.2576/1998 (Α 25).Στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων,
τυχόν διαγραφέντα από το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευών (Μ.Ε.Κ.)
βάσει των καταργούµενων διατάξεων, και εφόσον δεν έχουν
συνταξιοδοτηθεί, επανεγγράφονται µε αίτησή τους, που πρέπει
να υποβληθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
"13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε άλλες ειδικότητες, που
συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο
περιλαµβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισµών, τραπεζών του
δηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται
από το ∆ηµόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί µία διετία
εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή
µίσθωσης έργου µε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. µέσα στο πρώτο
έτος από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, για µία διετία δεν εγγράφονται
οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο µητρώο µελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο
µελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισµοί του προηγούµενου εδαφίου. Η
διάταξη αυτή έχει εφαρµογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή
έχουν οποιαδήποτε σχέση µε εργοληπτικές επιχειρήσεις µετά τρίµηνο
χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Παράβαση των
διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο
διαπιστούµενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το
Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτη εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Εργων. Στα νοµαρχιακά µητρώα απαγορεύεται η εγγραφή
οποιουδήποτε συνταξιούχου".
14. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να ιδρυθεί οργανισµός µε µορφή
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο µεταβιβάζονται οι
αρµοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1418/1984, που αναφέρονται
σε θέµατα Εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής σης τάξεις Ζ' και Η'
του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
'Εργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα οριζονται οι αρµοδιότητες της
εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω οργανισµού, η στελέχωσή του, ο
τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθµισης των πτυχίων
στα µητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη
και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών
του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να ορίζεται ότι µέχρι την ολοκλήρωση της
στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω οργανισµού είναι δυνατή η απόσπαση
προσωρινά στον οργανισµό του αναγκαίου αριθµού υπαλλήλων εκ των
υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που είναι αρµόδιες Μα την
τήρηση των µητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του
ανωτέρω νοµικού προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του".
***Οι παρ.13 και 14 προστέθηκαν µε την παρ.14 του άρθρου 4 του
Ν.2229/1994 (Α 138)

"Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νοµικού προσώπου, µπορεί να επιβάλλεται στους
ενδιαφεροµένους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Εργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ανάλογη µε την τάξη, την κατηγορία και τη
βαθµίδα του ενδιαφεροµένου."
*** Το πέµπτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 άρθρ.42
Ν.3316/2005,ΦΕΚ Α 42/22.2.2005.
Με όµοια
απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα του ειδικού έντοκου λογαριασµού στον
οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του
λογαριασµού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασµό αυτόν των
δαπανών που αφορούν στη µηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδοµή της
∆ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Εργων και στον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης των µελών των
επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω
∆ιεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το
ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ρυθµίζεται και το θέµα µεταφοράς του ειδικού
έντοκου λογαριασµού στο ιδρυθησόµενο νοµικό πρόσωπο".
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο δωδέκατο
του Ν.2338/1995
*** Η παρ.27 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6 άρθρ.42 Ν.3316/2005,
ΦΕΚ Α 42/22.2.2005.
"Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί από τον ειδικό λογαριασµό της ∆ιεύθυνσης
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων να καλύmονται και οι δαπάνες που
αφορούν την αµοιβή ειδικών συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας
(τεχνικού, οικονοµικού, νοµικού, οργάνωσης κ.λπ.) και του Ινστιτούτου
Οικονοµίας Κατασκευών, που ιδρύθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 2576/ 1998
(ΦΕΚ 25 Α) για την υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και
Τεχνικών Επαγγελµάτων, τις αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση, για τη
λειτουργία οµάδας εργασίας, για εκτός έδρας αποζηµίωση, κατ' εξαίρεση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 5 Ν.2940/2001
ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ'αριθµ. ∆15/οικ/11786/25-26.7.1996 απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ Β'624) περί καθορισµού του τρόπου ανάληψης, διάθεσης και
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ Β'624) περί καθορισµού του τρόπου ανάληψης, διάθεσης και

Αρθρο 28.
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις.
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου
καταργούνται:
α. Το Ν.∆. 1266/1972 και τα εκτελεστικά του διαγράµµατος, µε την
επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1406/1983 "Ολοκλήρωση της

δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κλπ".
β. Η παράγρ. 1 του άρθρου 9 κατά το µέρος που αναφέρεται στην
κατασκευή έργων, οι παράγρ. 1 2 και 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του
Ν. 679/1977.
γ. ο Ν. 889/1979 (ΦΕΚ Α'77), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του.
δ. Το Ν.∆. 2931/1954 (ΦΕΚ Α'163) και οι κανονιστικές αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του.
ε. Το Ν.∆. 224/1969 (ΦΕΚ Α'121), κατά το µέρος που αναφέρεται στην
κατασκευή έργων.
στ. Τα Ν.∆. 306/1969 (ΦΕΚ Α'195) και Ν.∆. 470/1970 (ΦΕΚ Α'57).
ζ. Το Ν.∆. 95/1946 "περί εργοληπτών δηµοσίων έργων", όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και τελευταία µε το Ν.
689/1977 (ΦΕΚ Α'253) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε
εφαρµογήν τους.
η Το Ν.∆. 271/1969 (ΦΕΚ Α'171), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε
µεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρµογή
του.
θ. Τα άρθρα 196,197,198,199 του Ν. 1065/1980 (ΦΕΚ Α'168) και κάθε
άλλη διάταξή του, που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων, όπως και το Π.∆.
28/1980 "περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α."(ΦΕΚ Α'11) κατά το
µεος που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων.
ι. Ο Ν. 3132/1955 "περί εκτελέσεως στρατιωτικών έργων κλπ."και τα
διατάγµατα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του, όπως και οι διατάξεις του
Α.Ν. 891/1937 (ΦΕΚ Α'275), του Ν.∆. 250/1947 (ΦΕΚ Α'69), του Ν.∆.
2896/1954 (ΦΕΚ Α'150) και του Ν.∆. 901/1971 (ΦΕΚ Α'121), κατά το µέρος
που αναφέρονται στην κατασκευή των έργων.
ια Κάθε γενική η ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
νόµου αυτού ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. ∆ιατηρούνται και µετά την ισχύ του νόµου αυτού:
α. Οι διατάξεις του Κεφ. Γ (άρθρ. 7- 12) ΤΟΥ ν. 679/1977, όπως
τροποποιούνται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, εκτός απ'τις διατάξεις
που ρητά καταργούνται µε την προηγούµενη παράγραφο.
β. Η παράγραφος 2 του αρθρου 11 του Ν.∆. 2386/1953 "περι ενοποιήσεως
και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους", όπως ισχύει µετά
το Β.∆ 120/1960 "περί ρυθµίσεως αρµοδιοτήτων συναφών προς έργα δηµοσίων
επενδυσεων" (ΦΕΚ Α 120). Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για τις
διατάξεις των άρθρων 1.2 και 3. του άρθρου 5 παραγρ. 7 και 8, των
άρθρων 6 κα, 7 του άρθρου 8 παράγραφος 1, των άρθρων 10 και 11 των
άρθρων 12 και 13, µε επιφύλαξη του αρθρ. 14 και των αρθρ. 16 και,
εποµένων του νόµου αυτού.
γ. Οι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1332/1983
"Ελληνική Κρατική Εταιρία Τεχνικών Εργων ( ΕΚΕΤΕ) και άλλες διατάξεις"
και της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 1398/1983
"για την κύρωση των συµβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστηµιακών
Νοσηλευτικών Συγκροτηµάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθµιση

συναφών θεµάτων και τη σύσταση ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης
Νοσηλευτικών Μοναδων".

______________________________________________________

Αρθρο 29.
Εναρξη ισχύος.
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

