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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ           Αθήνα 13-11-1995
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ      Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/06/81/Φ.Ν. 380
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ          ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
ΤΜΗΜΑ: γ’           διανομής

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Πλαντζουνάκη
Τηλέφωνο: 64 28969

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
   για τα δημόσια έργα.

Ι. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από διάφορες υπηρεσίες του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, αλλά και από ενώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με την
ορθή εφαρμογή διατάξεων για την κατασκευή των δημοσίων έργων, παρέχονται οι
ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες.

Κατ’ αρχήν κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι οι διατάξεις δεν παρουσιάζουν ούτε πολλά
κενά αλλά ούτε και μεγάλα ερμηνευτικά προβλήματα για να δικαιολογείται η συνεχής
υποβολή ερωτημάτων. ‘Αλλωστε σε κάθε νέα ρύθμιση, αλλά και σε οποιαδήποτε
τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για τα δημόσια έργα, ακολουθεί σειρά
σχετικών εγκυκλίων οδηγιών, που εάν μελετηθούν αρκετά διευκολύνεται η κατανόηση
τους και απλουστεύεται η εφαρμογή τους.

Παρ’ όλα αυτά αφού μελετήθηκαν επισταμένως  τα διάφορα ερωτήματα, προκρίθηκε να
δοθούν τελείως συνοπτικά οι κατωτέρω οδηγίες:

1. Καλούμενες επιχειρήσεις στις Δημοπρασίες.

Με τις διακηρύξεις των δημοπρασιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή των
επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου ή σε
κοινοπραξίες επιχειρήσεων εφόσον αυτό ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον προσδιορισμό με την διακήρυξη των τάξεων κατά
κατηγορία (μη αμιγούς έργου) που καλούνται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καθώς
και για την πρόσκληση και των εξειδικευμένων επιχειρήσεων, αν το έργο περιλαμβάνει
αντικείμενο τέτοιων επιχειρήσεων, όπως είναι π.χ. τα έργα βιολογικού καθαρισμού,
ειδικότητας Χημικού Μηχανικού κ.λπ. (άρθρο 2 π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985, εγκύκλιοι
Ε. 60/1985 και Ε. 135/1985).

2. Διάθεση συμβατικών τευχών δημοπρασίας

Τα τεύχη δημοπρασίας θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους
αναπαραγωγής των αντιγράφων (εγκύκλιος 41/1993).

3. Κατάτμηση έργων

Δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση να γίνεται κατάτμηση του προύπολογισμού των
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υπό δημοπράτηση έργων, πράγμα που συνήθως παρατηρείται κυρίως στα έργα των
Ο.Τ.Α. και στα έργα προϋπολογισμού άνω των 5.000.000 E.C.U. Αυτό αντίκειται στις
διατάξεις του π.δ. 171/87 και 23/93 (εγκύκλιος 43/1993).

4. Ειδικό όριο ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών

Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 2229/94, το όριο του
ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών, προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά
εργοληπτικής επιχείρησης Ε’, Στ’ Ζ’ και Η ‘ τάξης του ΜΕΕΠ, που μπορούν να
συμμετέχουν αυτοτελώς  σε δημοπρασία πέραν του ανωτάτου προβλεπόμενου ορίου
κατά τάξη και κατηγορία, μέχρι του τριπλασίου της καθαρής της θέσης και πάντως όχι
μεγαλύτερου του διπλασίου προβλεπόμενου ορίου για κάθε τάξη και κατηγορία,
υπολογίζεται με βάση το όριο αυτό.

5. Βεβαιώσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στον διαγωνισμό
βεβαιώσεις εξόφλησης των αφαλιστικών τους εισφορών. Η μη προσκόμιση των
βεβαιώσεων αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και
επιβολής διοικητικών ποινών (παρ. 6 άρθρο 1 ν. 2229/94). Μόνο σε περίπτωση που
ορισμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν προβεί σε ειδική ρύθμιση, βάση νόμου, των
ασφαλιστικών τους εισφορών προς το Ι.Κ.Α. όπως π.χ. έχει γίνει στο Ν. Ηλείας
(ρύθμιση των εισφορών τους βάσει του ν. 2145/93 λόγω των σεισμών), οι εργοληπτικές
αυτές επιχειρήσεις που υποβάλλουν τις σχετικές ενημερωτικές βεβαιώσεις, δεν θα
αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.

6. Επανυπολογισμός δαπανών κατά την υπογραφή της σύμβασης

Οι δαπάνες για το Φ.Π.Α., την αναθεώρηση, τα απρόβλεπτα και γενικά οποιαδήποτε
δαπάνη πέραν της κατασκευής του έργου, επανυπολογίζονται, σύμφωνα με τη ρητή
διατύπωση της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1418/84, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

7. Εκπροσώπηση ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 οι ατομικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις καταθέτουν αυτοπροσώπως την προσφορά τους στην επιτροπή
διαγωνισμού. Για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΙΙ Πακέτο DELORS ή
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, μπορούν οι ατομικές
εργοληπτικές επιχειρήσεις να εκπροσωπούνται με πληρεξούσιους αντιπροσώπους
διορισμένους με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή να αποστέλλουν τις προσφορές τους με
συστημένη επιστολή όπως έχει διευκρινισθεί με τις Δ1α/0/5/75/28.9.93 και
Δ1α/0/14/99/31.8.94  εγκυκλίους της ΓΓΔΕ. Τα πληρεξούσια δεν θα πρέπει να είναι
γενικής φύσεως αλλά να αναφέρονται στο συγκεκριμένο έργο.

8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως εξειδικεύτηκε με την παρ. 2.1. παράρτ. Α της
11/1995 εγκυκλίου μας, γιατί ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί άμεση δαπάνη κατασκευής του
έργου.
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9. Πιστοληπτική ικανότητα εργοληπτικής επιχείρησης

Βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης απαιτείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 368/94, εφόσον  δημοπρατείται ή ανατίθεται
έργο προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της Στ’ τάξης.

10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε δημοπρασία

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 23/1993 παρέχεται η δυνατότητα
αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη δημοπρασία της εργοληπτικής επιχείρησης, που
δεν θα υποβάλλει τα προβλεπόμενα στη διάταξη  αυτή πιστοποιητικά (πτώχευσης,
εκκαθάρισης, καταδίκης κ.λπ.).

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών τονίζουμε τα ακόλουθα:
α) Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή στα έργα προϋπολογιζόμενης αξίας ίσης ή
μεγαλύτερης των 5.000.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων ή  στα έργα
μικρότερης αξίας, εφόσον χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και
β) Οι διατάξεις του άρθρου 29 του αυτού π.δ. 23/1993 συμπληρώνουν  τις διατάξεις του
άρθρου 24. Συγκεκριμένα με την παρ. 2 του άρθρου 29 ορίζεται ότι εφόσον οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι γραμμένες στους
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, στους οποίους η εγγραφή συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
κατά την έννοια και των ανωτέρω περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 24, τότε,
ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου, δεν θα πρέπει να ζητείτε εκ νέου
προσκόμιση των ανωτέρω πιστοποιητικών. Στην παραγ. 1 του αυτού άρθρου 29
προβλέπεται ότι, αν οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις
προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι εργοληπτών, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, ανεξάρτητα και πάλι από τον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου
έργου.

ΙΙ. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και παρακαλούμε να
μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     I. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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