
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  23
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 1996
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/09/67/Φ.5.3
ΤΜΗΜΑ: α’

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες  του πίνακα
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 64 29 185

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Ι. Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την παρ.Ι.1 της εγκυκλίου μας αριθμ.
50/13.11.95, σχετικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που καλούνται στις δημοπρασίες των
δημοσίων έργων και με αφορμή περιστατικά που κυρίως αφορούν μη πρόσκληση ή
αποκλεισμό εξειδικευμένων επιχειρήσεων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών,
στερεών και αερίων αποβλήτων από τη δημοπράτηση σχετικών έργων, σας παρέχονται οι
παρακάτω οδηγίες:

1. Οπως έχει τονιστεί και παλιότερα ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας ενός έργου είναι ένα
πραγματικό γεγονός που υλοποιείται με τη διακήρυξη που προσδιορίζει τις τάξεις των
επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ που θα κληθούν στο σχετικό διαγωνισμό.

Θα πρέπει όμως ο χαρακτηρισμός αυτός να γίνεται με βάση τους κανόνες της τεχνικής
επιστήμης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή στη κατασκευή του όλων εκείνων που
είναι απαραίτητοι για την άρτια εκτέλεσή του.

2. Ειδικότερα οι σταθμοί βιολογικού καθαρισμού, τα διυλιστήρια πόσιμου νερού, οι
μονάδες επεξεργασίας ιλύος-αποβλήτων, οι κολυμβητικές δεξαμενές κ.λ.π. είναι από τη φύση
τους έργα που αποβλέπουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον καθαρισμό του νερού, των
υγρών, των στερεών και αερίων αποβλήτων μέσω φυσικών χημικών, φυσικομηχανικών ή και
βιολογικών διεργασιών και σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμμετοχή των εξειδικευμένων
επιχειρήσεων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Για τη διευκόλυνσή σας στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, σας επισημαίνουμε
ότι ο προϋπολογισμός των εργασιών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία των εξειδικευμένων
επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση τις χημικοτεχνικές εργασίες δηλαδή τον εξοπλισμό
καθαρισμού και επεξεργασίας των υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων μέσω φυσικών,
χημικών φυσικοχημικών ή και βιολογικών διεργασιών συμπεριλαμβανομένης της
εγκατάστασης και της λειτουργίας του, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 696/74
και Β.Δ. 19/21 Φεβρουαρίου 1938.

Ετσι και σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία, ο προϋπολογισμός ενός έργου π.χ.
επεξεργασίας λυμάτων, το οποίο είναι μη αμιγές έργο, διαμορφώνεται με βάση τις
οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, και τις εργασίες καθαρισμού και επεξεργασίας,
και εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η παραπάνω γενική κατεύθυνση πρέπει να
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985.

ΙΙ. Τα παραπάνω δεν αφορούν βεβαίως μόνο στις συγκεκριμένες εξειδικευμένες
επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση έργου που
περιλαμβάνει εργασίες εξειδικευμένων επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ δηλαδή Γεωτρήσεων,
Πρασίνου, Ειδικών Μονώσεων, Ανελκυστήρων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Πλωτών Εργων
και Εγκαταστάσεων, Ναυπηγείων και Αποκαλύψεων Μεταλλείων.

ΙΙΙ. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ανυπόγραφα οι τεχνικοί υπάλληλοι και
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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