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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-2-2000
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΓΓΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ15/οικ/3344
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Ιπποκράτους 196-198   Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 114 71

ΘΕΜΑ: Απλούστευση της διαδικασίας για την παροχή των επιβαρυντικών στοιχείων που
αφορούν την επαγγελματική ικανότητα και αξιοπιστία των Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 8 της αριθ. ΕΔ2α/α/27/Φ.Ν.

294/18-3-1985 Υπουργικής απόφασης τα δυσμενή επιβαρυντικά στοιχεία που αφορούν
την επαγγελματική ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν
καταχωρηθεί στο Μητρώο ΜΕΕΠ, παρέχονται πάντοτε όταν ζητούνται πληροφορίες από
τις Υπηρεσίες και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να γίνει εισήγηση για την ανάθεση έργου
στην επιχείρηση την οποία αφορύν τα στοιχεία αυτά.

2. Μέχρι σήμερα οι αναθέτουσες αρχές υποχρεώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, να προσκομίσουν βεβαίωση που χορηγείται από την
Υπηρεσία μας, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σε βάρος της, επιβαρυντικά
στοιχεία.

3. Από την τήρηση αυτής της διαδικασίας επιβαρύνεται η Υπηρεσία μας με υπερβολικό
φόρτο εργασίας και ταλαιπωρούνται όλοι οι εργολήπτες, αλλά κυρίως όσοι έχουν έδρα
την περιφέρεια, χωρίς να εξυπηρετείται ο σκοπός που έχει καθιερώσει την τήρηση του
Μητρώου ΜΕΕΠ.

Μέσα στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών και τον περιορισμό των
γραφειοκρατικών διατυπώσεων για τη συμμετοχή στις Δημοπρασίες των Δημοσίων
Εργων και σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, οι
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει από τώρα και στο εξής να ζητούν από τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, με την οποία θα
δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους στο Μητρώο ΜΕΕΠ.

Για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων, όλοι οι
φορείς που αναθέτουν εργολαβίες, θα μπορούν να ζητήσουν με FAX στοιχεία για όλες
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάθε διαγωνισμό, από τη Δ/νση Δ15
που έχει την αρμοδιότητα τήρησης του Μητρώου ΜΕΕΠ.

Με την ανωτέρω διαδικασία θα διευκολυνθούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και θα
απαλλαγούν από την υποχρέωση να προσκομίζουν βεβαίωση από τη Δ/νση Δ15 και οι
αναθέτουσες αρχές θα μπορούν να έχουν όλα τα στοιχεία κατά το χρόνο ανάθεσης των
εργολαβιών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ



ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΤΕ

•  Συσχετισμός με εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ: 21/1994, 40/1994, και 44/1994 (βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης).

•  Συσχετισμός με εγκυκλίο ΥΠΕΧΩΔΕ: 48/1994 (κριτήρια αξιολόγησης εργοληπτικής
επιχείρησης)

•  Συσχετισμός με έγγραφα της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ: 3306/27.11.1998 και
2938/29.10.1998.


