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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. Αθήνα               10/07/2002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.Δ15 / οικ /25647

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.ΕΠ. (Α΄) ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198

Τ.Κ. 11471

ΠΛΗΡ : 010-6442900, 010-6467928

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και

ιδιωτικών έργων, οικονομικών καταστάσεων και Έκθεσης Δραστηριότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 833/τ.Β΄/03-07-2002 δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ.

Δ15/οικ/24900/28-06-2002 Απόφαση του Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε σε

εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α /2001)

«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού

Τομέα και άλλες διατάξεις» πού ρυθμίζει τα θέματα της υποβολής ετησίως της Έκθεσης

Δραστηριότητας των πιστοποιητικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των Οικονομικών

Καταστάσεων.

 Η παρούσα Εγκύκλιος εκδίδεται προς διευκόλυνσή σας όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο της

Έκθεσης Δραστηριότητας και περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο το οποίο υποχρεούνται να

υποβάλλουν μαζί με την έκθεση δραστηριότητάς τους οι επιχειρήσεις καθώς και το Υπόδειγμα

πιστοποιητικού Ιδιωτικών Έργων.

 Συνοπτικά τα επιμέρους της άρθρα αφορούν

 Άρθρο 1 : Υποχρέωση υποβολής ετησίως των οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης

δραστηριότητας

 Άρθρο 2 : Περιεχόμενα Έκθεσης Δραστηριότητας

 Άρθρο 3 : Συνέπειες μη υποβολής ετησίως των οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης

δραστηριότητας

 Άρθρο 4 : Συνέπειες μη κάλυψης των κατωτάτων οικονομικών ορίων κατάταξης στην τάξη πού

κατέχει η επιχείρηση.
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 Άρθρο 5 : Υποβολή ετησίως πιστοποιητικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων πού εκτελέσθηκαν

στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή.

 Άρθρο 6 : Πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

 Άρθρο 7 : Ισχύς της παρούσας.

 Παράρτημα Α : Τεχνικό Δελτίο Έκθεσης Δραστηριότητας και Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού

Δελτίου

 Παράρτημα Β : Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ιδιωτικών Έργων και Οδηγίες Συμπλήρωσής του.

 Προς διευκόλυνσή σας ακολουθεί ανάλυση ανά άρθρο καθώς και το Τεχνικό Δελτίο και

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ιδιωτικών Έργων και οι Οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Άρθρο 1

Υποβολή ετησίως οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας.
Όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην 3η έως και την 7η τάξη της νέας

διαβάθμισης του Μ.Ε.ΕΠ., σύμφωνα με τον ν. 2940/01(ΦΕΚ 180/ τ. Α΄/6-8-01), ή στην Ε΄ έως και την

Η΄ τάξη της παλιάς διαβάθμισης του Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με τον ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 / τ. Α΄/31-08-

1994) υποχρεούνται να υποβάλουν  ετησίως μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της

διαχειριστικής τους χρήσης, στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ τα ακόλουθα:

α) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Πρωτότυπο Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσης και

Προσάρτημα) βεβαιωμένες και πιστοποιημένες  από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και

β) έκθεση δραστηριότητας

Άρθρο 2

Έκθεση δραστηριότητας

1. Η έκθεση δραστηριότητας περιλαμβάνει τα κάτωθι :

 1.1 Στοιχεία πού κατατίθενται υποχρεωτικά :

 1.1.Α: Έγγραφα νομιμοποίησης της επιχείρησης

 ΦΕΚ ενδεχόμενων τροποποιήσεων καταστατικού, οι οποίες έχουν επέλθει την προηγούμενη

διαχειριστική χρήση.

 1.1.Β: Πιστοποιητικά φερεγγυότητας της επιχείρησης

- ότι δεν έχει πτωχεύσει,

- ότι δεν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης για την επιχείρηση,

- ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

 Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τριμήνου που

προηγείται της υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας.
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 1.1.Γ: Οικονομικά - Φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1.1.Γ.1 Βεβαίωση από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών

τεχνικών επιχειρήσεων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης,

 1.1.Γ.2 Βεβαίωση από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των μακροπρόθεσμων

υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό με ημ/νία την ημ/νία λήξης της υπό εξέταση

διαχειριστικής χρήσης.

1.1.Γ.3 Ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για τιμολογημένες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο

ορκωτός ελεγκτής θα βεβαιώνει τις απαιτήσεις από πελάτες που προέρχονται από τιμολογήσεις

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς : Πελάτες (Κ.Λ. 30),

Γραμμάτια Εισπρακτέα (Κ.Λ. 31), και Επιταγές Εισπρακτέες (Κ.Λ. 33.90), με ημνία την ημνία λήξης

της υπό εξέταση διαχειριστικής χρήσης.

 1.1.Γ.4 Αναλυτική κατάσταση παγίων (Μητρώο Παγίων, Βιβλίο Απογραφών)(πού θα υποβάλλεται

και σε ηλεκτρονική μορφή εφαρμογής Microsoft Excel SR – 1) , βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή,  με

ημ/νία την ημ/νία λήξης της υπό εξέταση διαχειριστικής χρήσης.  Η εργοληπτική επιχείρηση είναι

υποχρεωμένη να καταρτίζει αναλυτικό πίνακα με το σύνολο των παγίων πού βεβαιώνεται από Ορκωτό

Ελεγκτή – Λογιστή. Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι  :

●  αύξων αριθμός παγίου,

●  Κ.Λ. του αναλυτικού λογαριασμού (π.χ. 11.00.000 «Κτίριο Γραφείων»)

●  περιγραφή παγίου,

●  ημερομηνία κτήσης παγίου (π.χ. 24/11/1998),

●  αξία κτήσης παγίου,

●  διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης,

●  αναπόσβεστο υπόλοιπο,

●  τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις για όλη την περίοδο κτήσης των ανωτέρω παγίων,

●  αναπροσαρμοσμένο αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου,

●  υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή 1,3 εφόσον το πάγιο αυτό αναγράφεται από την

εργοληπτική επιχείρηση στο Τεχνικό της Δελτίο.

Τονίζεται ότι όλοι οι κωδικοί του ΓΛΣ πρέπει να  έχουν πλήρη ανάλυση.

Οι κωδικοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου πού θα έχουν πλήρη ανάλυση είναι οι :10, 11, 12, 13.00,

από 13.02 ως 13.06, ο 14.03 και ο 15 (εκτός του 15.09) ενώ οι λοιποί κωδικοί μπορούν να

αναγράφονται σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού του Γ.Λ.Σ..

sate sate


sate sate




4

1.1.Γ.5 Νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος της επιχείρησης,

των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε3) και της κατάστασης

συμμετοχών - κοινοπραξιών που τη συνοδεύουν,

1.1.Γ.6 Νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των κ/ξιών

και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε3) που τη συνοδεύουν,

 1.1.Γ.7 Νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

εξωτερικού επίσημα μεταφρασμένα από το ΥΠΕΞ, στην περίπτωση όπου η εταιρεία έχει εμπειρία

από έργα εκτελεσθέντα και φορολογηθέντα στο εξωτερικό.

1.1.Γ.8 Καταστάσεις εκδοθέντων τιμολογίων εσόδων της εταιρείας και των κ/ξιων (ξεχωριστές

καταστάσεις) στις οποίες συμμετέχει για έργα εσωτερικού και εξωτερικού (οι οποίες θα

υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή εφαρμογής Microsoft Excel SR – 1,) βεβαιωμένες από

ορκωτό ελεγκτή, με τα κάτωθι περιεχόμενα :

●  αύξων αριθμός τιμολογίου,

●  ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου,

●  αριθμός τιμολογίου,

●  πελάτης,

●  κατηγορία έργου (δημόσιο, ιδιωτικό  / εσωτερικού, εξωτερικού),

●  χαρακτηρισμός έργου (αυτοτελής, κοινοπραξία, υπεργολαβία),

●  συνοπτική περιγραφή του έργου,

●  αξία τιμολογίου (πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ),

●  σύνολα των οικονομικών μεγεθών, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα δηλωθέντα στις

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ).

1.1.Γ.9 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και βεβαιώσεις της εταιρείας χρηματοδοτικής

μίσθωσης για ανεξόφλητο υπόλοιπο  συμβάσεων και καταβληθέντων μισθωμάτων κατά την

ημερομηνία υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας.

1.1.Δ. Τεχνικό Δελτίο όπως περιέχεται στο Παράρτημα Α πού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

παρούσας.

1.2 Στοιχεία πού κατατίθενται προαιρετικά

 Εφόσον οι εταιρείες διαπιστώνουν ότι, με βάση τα στοιχεία πού προσκόμισαν βάσει της παραγράφου

1.1.Γ δεν καλύπτουν τα κατώτατα όρια παγίων, ακινήτων και μηχ/κού εξοπλισμού, για διατήρηση της

κατάταξής τους στις κατηγορίες και τάξεις πού διαθέτουν, μπορούν να προσκομίσουν,  και τα

ακόλουθα δικαιολογητικά συμπληρώνοντας ανάλογα και το Τεχνικό Δελτίο:

1.2.1 Φύλα υπολογισμού αξίας  γηπέδων - οικοπέδων, πιστοποιημένα από συμβολαιογράφο, τα

οποία και θα αναγράφουν την αντικειμενική αξία των γηπέδων - οικοπέδων. Σημειώνεται ότι για το
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κάθε ακίνητο συμπληρώνεται και η αξία κτήσης του, όπως προκύπτει από τα Βιβλία της επιχείρησης

με παράθεση του Κ.Λ. του τριτοβάθμιου λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνεται. Στην περίπτωση

αυτή στον Πίνακα Β.4.3.1.1  του Τεχνικού Δελτίου θα επιλέγεται ως μέθοδος προσδιορισμού της

αξίας η αντικειμενική αξία τους.

1.2.2 Φύλα υπολογισμού αξίας των κτιρίων, πιστοποιημένα από συμβολαιογράφο, τα οποία και

θα αναγράφουν την αντικειμενική αξία του κτιρίου. Σημειώνεται ότι για το κάθε ακίνητο

συμπληρώνεται και η αξία κτήσης του, όπως προκύπτει από τα Βιβλία της επιχείρησης με παράθεση

του Κ.Λ. του τριτοβάθμιου λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή στον

Πίνακα Β.4.3.1.2  του Τεχνικού Δελτίου θα επιλέγεται ως μέθοδος προσδιορισμού της αξίας η

αντικειμενική αξία τους.

1.2.3 Κατάσταση για το κόστος ιδιοκατασκευής των κτιρίων (περιλαμβάνονται και οι

ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, αφαιρουμένων των τυχόν προκαταβολών), όπως αυτό είναι

εγγεγραμμένο στα Βιβλία και Στοιχεία της (Μητρώο Παγίων ή Βιβλίο Απογραφών), βεβαιωμένη από

ορκωτό ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή στον Πίνακα Β.4.3.1.2  του Τεχνικού Δελτίου θα επιλέγεται ως

μέθοδος προσδιορισμού της αξίας το κόστος ιδιοκατασκευής.

1.2.4 Έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για όσα

ακίνητα ανήκουν στην κυριότητα της εργοληπτικής επιχείρησης και για τα οποία δεν υπάρχουν

αντικειμενικές αξίες, η οποία θα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για κάθε οικόπεδο ή ακίνητο για το

οποίο η επιχείρηση επιθυμεί να προσκομίσει εκτίμηση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην

περίπτωση αυτή στους Πίνακες Β.4.3.1.1 και Β.4.3.1.2    του Τεχνικού Δελτίου θα επιλέγεται ως

μέθοδος προσδιορισμού της αξίας η αντικειμενική αξία (η αξία των ακινήτων πού υπολογίστηκε με

βάση την εκτίμηση θα αναγράφεται στη στήλη « Αντικειμενική Αξία»).

1.2.5 Πρόσφατη έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, η

οποία θα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για κάθε στοιχείο του μηχ/κού εξοπλισμού το οποίο η επιχείρηση

επιθυμεί να εκτιμήσει και μπορεί να συνυπολογιστεί στον μηχ/κό εξοπλισμό της εταιρείας (κωδικοί 12,

13.00, 13.02 έως και 13.06 [εφόσον συνδέονται άμεσα με την παραγωγική δραστηριότητα της

επιχείρησης] και 14.03 [το Hardware το οποίο έχουν στην κατοχή τους οι εταιρείες, καθώς και ο

λοιπός εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία τους (περιφερειακές συσκευές Η/Υ), αλλά σε

καμία περίπτωση δεν θα συνυπολογιστεί το software]). Στην περίπτωση αυτή στον Πίνακα Β.4.3.2.2

του Τεχνικού Δελτίου θα επιλέγεται ως μέθοδος προσδιορισμού της αξίας η εκτίμηση ορκωτού

εκτιμητή. Επίσης στην εκτίμηση του ορκωτού Εκτιμητή μπορούν να συνυπολογιστεί και ο μηχ/κός

εξοπλισμός πού αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση,  εφόσον οι εν΄ λόγω συμβάσεις έχουν λήξει.

1.2.6 Πρωτότυπες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και Διάθεση

Κερδών) των κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η εταιρεία.
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1.2.7 Αναλυτικές καταστάσεις παγίων (Μητρώο Παγίων ή Βιβλίο Απογραφών) κοινοπραξίας,

βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή, όμοιες με την κατάσταση που προαναφέρθηκε στο σημείο 1.1.Γ.2.

για τον μηχ/κό εξοπλισμό από συμμετοχή σε κοινοπραξίες πού επιθυμεί  η επιχείρηση να

συμπεριληφθεί στον υπολογισμό κάλυψης του κατώτατου ορίου παγίων. Για τον μηχ/κό εξοπλισμό από

συμμετοχή σε κάθε διαφορετική κ/ξία θα συμπληρώνει διαφορετικό Πίνακα Β.4.3.3 του Τεχνικού

Δελτίου.

1.2.8 Πρόσφατη έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, η

οποία θα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις του για εκείνα τα στοιχεία του κύριου και βοηθητικού

εξοπλισμού της κοινοπραξίας για τα οποία η επιχείρηση θα επιλέξει να προσδιοριστεί η αξία τους με

βάση την εκτίμηση του ορκωτού εκτιμητή. Επίσης στην εκτίμηση του ορκωτού Εκτιμητή μπορούν να

συνυπολογιστεί και ο μηχ/κός εξοπλισμός πού αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση,  εφόσον οι εν΄

λόγω συμβάσεις έχουν λήξει.

2. Επισημαίνεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία πού περιλαμβάνονται στην Έκθεση Δραστηριότητας

υποβάλλονται  πρωτότυπα. Οι φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία πού τις συνοδεύουν

υποβάλλονται σε ακριβή φωτοαντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα.

3. Οι καταστάσεις παγίων (σημεία 1.1.Γ.4 και  1.2.7 του παρόντος άρθρου) καθώς και οι βεβαιώσεις

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, αφορολόγητων αποθεματικών

και τιμολογημένων απαιτήσεων, αφορούν την ημ/νία λήξης της υπό εξέταση διαχειριστικής χρήσης.

4. Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίσουν τα ανωτέρω με την αίτηση εγγραφής, τακτικής ή

έκτακτης αναθεώρησης, την οποία θα υποβάλλουν μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου από τη

λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, δεν απαιτείται να επανυποβάλλουν με την έκθεση

δραστηριότητας τα ανωτέρω στοιχεία και τους αντίστοιχους πίνακες του Τεχνικού Δελτίου. Επίσης τα

ανωτέρω στοιχεία πού προσκομίζονται με την έκθεση δραστηριότητας, δεν απαιτείται να

επανυποβληθούν με την αίτηση της τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης.

Άρθρο 3.

Μη υποβολή έκθεσης δραστηριότητας ή οικονομικών καταστάσεων.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πού, με την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1, δεν  υποβάλουν  την

έκθεση δραστηριότητάς  τους και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, τεκμαίρεται ότι δεν

συγκεντρώνουν τις από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατάταξής τους στην τάξη που είναι
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εγγεγραμμένες  και δίνεται το δικαίωμα στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., να προχωρήσει με

πρωτοβουλία της, σε έκτακτη αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης.

Οι εταιρείες στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα για αναθεώρηση της

εγγραφής τους στοιχεία στελέχωσης, οικονομικών και τα στοιχεία εμπειρίας της υπό εξέταση

διαχειριστικής χρήσης τους και θα εξετάζονται τόσο για την κάλυψη των κατώτατων προϋποθέσεων

στελέχωσης οικονομικών και εμπειρίας όσο και για την κάλυψη του Τύπου Κατάταξης και των

Δεικτών Βιωσιμότητας.

Όταν η επιχείρηση δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκτακτης αναθεώρησης μέσα σε

εξήντα ημέρες από την κλήση της Υπηρεσίας,  διαγράφεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 4.

Μη κάλυψη κατώτατων προϋποθέσεων νόμου.

Στην περίπτωση όπου από την Έκθεση Δραστηριότητας ή τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι, η

εταιρεία δεν καλύπτει τις από τον νόμο κατώτατες προϋποθέσεις κατάταξης της στις τάξεις πού είναι

ήδη εγγεγραμμένη, η Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση και την

καλεί μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις της ή διευκρινιστικά

στοιχεία.

Η εταιρεία μπορεί εκτός των αντιρρήσεων ή διευκρινίσεων, πού θα υποβάλλει,  να προσκομίσει και

όλα τα προαιρετικά δικαιολογητικά πού αναφέρονται στην παραγράφο 1.2 του άρθρου 2, με

συμπληρωμένους / τροποποιημένους  τους αντίστοιχους πίνακες του Τεχνικού Δελτίου πού υπέβαλε

αρχικά, προκειμένου να αποδείξει αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των κατώτατων προϋποθέσεων

παγίων, ακινήτων και μηχ/ού εξοπλισμού χωρίς τη δυνατότητα να προσκομίσει νέα οικονομικά

στοιχεία.

Μετά την λήψη των αντιρρήσεων – διευκρινιστικών στοιχείων ή την τυχόν άπρακτη παρέλευση της

προθεσμίας αυτής και εφόσον δεν αποδεικνύεται από αυτά η κάλυψη των κατώτατων προϋποθέσεων

κατάταξης της στις τάξεις πού είναι ήδη εγγεγραμμένη η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται την

εκ΄ νέου κατάταξη ή τη διαγραφή της εταιρείας στην Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., πού αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 5

Υποβολή ετησίως πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων.

1. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ υποχρεούται μέχρι το τέλος του

πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής της χρήσης, να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του

ΜΕΕΠ πιστοποιητικά εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και έργων πού έχουν
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εκτελεστεί στο εξωτερικό.  Στην περίπτωση πού τα προαναφερθέντα έργα εκτελέσθηκαν από

κοινοπραξία πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα κοινοπρακτικά. 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 κατά την υποβολή αίτησης τακτικής

ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής της.

1.1 Στοιχεία πού αποδεικνύουν την εκτέλεση Έργων Εσωτερικού

 Η κατασκευή δημόσιων έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται από την υποβολή των

κάτωθι εγγράφων :

1.1.Α. Για όσα δημόσια έργα εσωτερικού έχουν εκτελεστεί αυτοτελώς οι εταιρείες προσκομίζουν τα

αντίστοιχα ετήσια πιστοποιητικά.

1.1.Β. Για όσα έργα έχουν εκτελεστεί μέσω κοινοπραξιών εκτός των ετήσιων πιστοποιητικών του

κυρίου του έργου η του φορέα κατασκευής  πρέπει να συνυποβληθούν τα κάτωθι :

1.1.Β.1.  Κοινοπρακτικά συμφωνητικά.

1.1.Β.2 Δήλωση του αναδόχου ότι δεν υπάρχει άλλο κοινοπρακτικό συμφωνητικό και ότι έχει

επιμερισθεί ο κύκλος εργασιών με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δημοσίων έργων. Αυτό

σημαίνει ότι για κάθε έργο το οποίο έχει κατασκευαστεί με κατασκευαστική κοινοπραξία, απαιτείται η

δήλωση του αναδόχου για την αναγνώριση και των λοιπών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην

κατασκευαστική κοινοπραξία και δεν είναι ανάδοχοι και η οποία είναι υποχρεωτική.

1.1.Β.3 Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας προς τα μέλη της,

Τονίζεται ότι και κατά την υποβολή της Έκθεσης Δραστηριότητας και κατά τη διαδικασία της τακτικής

ή έκτακτης αναθεώρησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 29 σημείο εε του

άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 πού ορίζουν ότι ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης

εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. για δημόσιο και ιδιωτικό έργο από συμμετοχή σε κοινοπραξία που

συστήθηκε μεταξύ του αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, πριν από την έναρξη ισχύος

του Ν. 2940/2001,  λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον κατατέθηκε ως τις 08/10/2001 στην Διευθύνουσα

Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της σύστασης τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση των

ανωτέρω κοινοπρακτικών συμφωνητικών αποδεικνύεται από τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου τον

οποίο θα έχουν πάρει τα επικυρωμένα αντίγραφα σύστασης των κοινοπραξιών από την αντίστοιχη

Διευθύνουσα Υπηρεσία, με βάση τα προσκομιζόμενα σε αυτές ανωτέρω έντυπα από τις ενδιαφερόμενες

εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, υποχρεούνται

να εκδώσουν πιστοποιητικά για τα έργα αυτά, στα οποία θα υπάρχει ο επιμερισμός των
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πιστοποιημένων εργασιών με βάση τα κοινοπρακτικά συμφωνητικά που έχουν καταθέσει οι

επιχειρήσεις στις αντίστοιχες Διευθύνουσες Υπηρεσίες.

 2. Η κατασκευή ιδιωτικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται από την υποβολή

των κάτωθι εγγράφων :

 

2.Α Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, των φορέων κατασκευής (ιδιοκτητών) των ιδιωτικών

έργων και των επιβλεπόντων μηχανικών, ανά έργο.

2.Β Πρωτότυπα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων (Έντυπο Γ πού παρουσιάζεται αναλυτικά

στο Παράρτημα Β΄ πού αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσας Εγκυκλίου), στην περίπτωση που

αυτά υπάρχουν, βεβαιωμένα και από τον επιβλέποντα μηχανικό, στα οποία πρέπει να αναγράφονται

ενδεικτικά τα κάτωθι στοιχεία :

1) τα γενικά στοιχεία του αναδόχου ή της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή του υπεργολάβου,

2) την περιγραφή του έργου, τον χρόνο κατασκευής του, την αξία του,

3) το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου και ο επιμερισμός των εργασιών στις βασικές και πρόσθετες

κατηγορίες που προβλέπει ο Ν. 2940/2001, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις

4) αναφορά της άδειας αρμόδιας  αρχής, αν απαιτείται τέτοια άδεια για την εκτέλεση του έργου, και

5) γενικές παρατηρήσεις  για την ανταπόκριση της εργοληπτικής επιχείρησης στην καλή κατασκευή του

έργου

2.Γ Στην  περίπτωση όπου δεν υπάρχουν πιστοποιητικά των κυρίων των έργων, σύμφωνα με τα

ανωτέρω αναφερόμενα, η εργοληπτική επιχείρηση θα προσκομίζει με δική της ευθύνη κατάσταση

επιμερισμού των εργασιών που έχει εκτελέσει, η οποία θα έχει τη μορφή πιστοποιητικού όπως

προαναφέρθηκε. Η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ μπορεί να μην αποδεχθεί τον επιμερισμό

των εργασιών (για παράδειγμα σε μια πολυκατοικία ο επιμερισμός του συνολικού έργου σε

οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ) αν αυτός δεν συνάδει με αντίστοιχους επιμερισμούς

στα δημόσια έργα.

2.Δ ΦΕΚ εκπροσώπησης, εφόσον οι φορείς κατασκευής είναι ιδιωτικές εταιρείες.

2.Ε Αντίγραφα οικοδομικών αδειών, για τα ανωτέρω έργα εφόσον ο ανάδοχος υποχρεούται να

εκδώσει οικοδομική άδεια για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση πού δεν προβλέπεται από τις

ισχύουσες διατάξεις η έκδοση οικοδομικής άδειας προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

2.ΣΤ Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης τα οποία έχει στη διάθεση της η αιτούσα

εργοληπτική επιχείρηση,
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3. Η κατασκευή έργων στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με την υποβολή στην υπηρεσία του ΜΕΕΠ από

την ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση σχετικά πρόσφορων στοιχείων.

3.1 Αν πρόκειται για έργα δημοσίου υποβάλλονται τα κάτωθι :

3.1.Α  Πρωτότυπα επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των

φορέων κατασκευής.

3.1.Β Στις περιπτώσεις όπου το έργο εκτελείται μέσω υπεργολαβίας ή κοινοπραξίας και ο κύριος ή ο

φορέας του έργου δεν εκδίδει πιστοποιητικό στο όνομα της επιχείρησης πρέπει να προσκομίσει

βεβαίωση της δημόσιας αρχής της χώρας στην οποία 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.

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

3.2 Αν πρόκειται για ιδιωτικά έργα υποβάλλονται πιστοποιητικά του κυρίου του έργου και του

επιβλέποντος μηχανικού με ανάλογη κατά τα λοιπά εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων για την

περίπτωση έργων αλλοδαπής του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 6.

Πρώτη εφαρμογή της παρούσας.

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πού έχουν υποβάλει δήλωση συγχώνευσης ως τις 31/01/2002 στην

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση για έκτακτη επανάκρισή

τους ως τις 30/09/2002 ύστερα από συγχώνευση και η διαχειριστική τους χρήση λήγει την

31η/12/2001, πρέπει να προσκομίσουν ως την καταληκτική ημ/νία, πού ορίζεται στη σχετική Απόφαση

Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  τα αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης έργων (άρθρο 5 της Εγκυκλίου)  καθώς

και τα φορολογικά στοιχεία και τις καταστάσεις τιμολογίων εσόδων της χρήσης 2001 (σημεία 1.1.Γ.5,

1.1.Γ.6, 1.1.Γ.7 και 1.1.Γ.8 του άρθρου  2 της Εγκυκλίου).

2. Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αίτηση για έκτακτη επανάκρισή τους αυτοτελώς

και η διαχειριστική τους χρήση λήγει την 31η/12/2001 πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την καταληκτική

ημ/νία, πού ορίζεται στη σχετική Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  τα στοιχεία των άρθρων 1, 2 και

5 της παρούσας. Στην περίπτωση πού κρίθηκαν με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31/12/2001

πρέπει να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης έργων (άρθρο 5 της Εγκυκλίου)  καθώς

και τα φορολογικά στοιχεία και τις καταστάσεις τιμολογίων εσόδων της χρήσης 2001 (σημεία 1.1.Γ.5,

1.1.Γ.6, 1.1.Γ.7 και 1.1.Γ.8 του άρθρου  2 της Εγκυκλίου).

3. Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις κλείνουν Ισολογισμό στις 30/06/2002 πρέπει να προσκομίσουν

μέχρι την 31η/12/2002 τα στοιχεία των άρθρων 1, 2 και 5 της παρούσας.
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Άρθρο 7

Ισχύς της παρούσας

Από την έναρξη της ισχύος της αποφάσεως αυτής καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία

αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτή.

Η ισχύς της αποφάσεως αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν

ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις τους.

 

Συνημμένα : Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Παράρτημα Α΄.  Τεχνικό Δελτίο και Οδηγίες
Συμπλήρωσής του.

α/α

ΝΑΥΣ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
2. Παράρτημα Β΄. Έντυπο Γ (Πιστοποιητικό
Ιδιωτικών Έργων) και οδηγίες Συμπλήρωσής του. Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γρ/τείας

ΕΛ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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