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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ                              Αθήνα 16 / 05 / 2003
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ       Αρ. Πρωτ. Δ15/7567

    ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, οικονομικών καταστάσεων και Έκθεσης Δραστηριότητας.

Σε συνέχεια των προηγούμενων εγκυκλίων μας Νο 25 (Δ15/οικ/15151/ 10.10.2001) και Νο 15 (Δ15/

οικ / 25647 / 10.07.2002)  αναφορικά με την εφαρμογή της με αριθμ. Δ15/οικ/24900/28-06-2002

Υπουργικής απόφασης  πού ρυθμίζει τα θέματα της υποβολής ετησίως της Έκθεσης

Δραστηριότητας των πιστοποιητικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των Οικονομικών

Καταστάσεων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις όσον αφορά το ακριβές

περιεχόμενο της Έκθεσης Δραστηριότητας και το Τεχνικό Δελτίο το οποίο υποχρεούνται να

υποβάλλουν μαζί με την έκθεση δραστηριότητάς τους οι εταιρίες ΜΕΕΠ τάξης 3ης - 7ης .

Οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω άρθρα της εγκυκλίου Νο 15:

 Άρθρο 2 :  Προστίθεται "Παράγραφος 1.1.Γ.10"  Ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για κύκλο

εργασιών"

 

 Άρθρο 5:

•  Συμπληρώνεται η ‘Παράγραφος 1 Υποβολή πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων’

•  Συμπληρώνεται η ‘Παράγραφος 1.1.Β.3 Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων της

κοινοπραξίας προς τα μέλη της’

•  Δεν ισχύει η ‘Παράγραφος 2.Γ  Κατάσταση επιμερισμού των εργασιών με

ευθύνη της επιχείρησης’

•  Συμπληρώνεται η ‘Παράγραφος 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’

 

 Άρθρο 6:  Δεν ισχύει.
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 Παράρτημα Α : Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έκθεσης Δραστηριότητας και Οδηγίες

Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου.

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

 

 Αναλυτικά οι τροποποιήσεις της παρούσης αφορούν:

Άρθρο 2

 1.1.Γ.10 Ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για κύκλο εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ο ορκωτός

ελεγκτής θα βεβαιώνει τον κύκλο εργασιών που προέρχεται από την εκτέλεση δημοσίων και

ιδιωτικών τεχνικών έργων που εκτελέστηκαν αυτοτελώς ή μέσω κοινοπραξιών (με βάση το ποσοστό

συμμετοχής της εταιρίας σε αυτές) και το οποίο έχει υποβληθεί σε φορολογία στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό.

 

  Άρθρο 5

 Παράγραφος 1. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων θα συνοδεύονται από τα

αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία.

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 πιστοποιημένων εργασιών με βάση τα

κοινοπρακτικά συμφωνητικά που έχουν καταθέσει οι επιχειρήσεις στις αντίστοιχες Διευθύνουσες

Υπηρεσίες. Τονίζεται για έργα τα οποία έχουν αναληφθεί μετά την 08/10/2001 έχουν ισχύ οι

διατάξεις των παραγράφων 1 (προϋποθέσεις αναγνώρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας) και

2 (προϋποθέσεις αναγνωρισμένης υπεργολαβίας) του άρθρου 1 του ν. 2940/2001 και η σχετική

Απόφαση που έχει εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή προαναφερόμενες διατάξεις

που αφορούσαν την αναδρομική αναγνώριση εμπειρίας εργοληπτικών επιχειρήσεων.

sate sate


sate sate




3

3.1.Β Στις περιπτώσεις όπου το έργο εκτελείται μέσω υπεργολαβίας ή κοινοπραξίας  στην αλλοδαπή

και ο κύριος ή ο φορέας του έργου δεν εκδίδει πιστοποιητικό στο όνομα της επιχείρησης, θα πρέπει

να προσκομισθεί βεβαίωση της δημόσιας αρχής της χώρας στην οποία εκτελέστηκε το έργο, από την

οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και βεβαίωση του

αναδόχου προς την κατασκευάστρια που να αναφέρει το ύψος των εκτελεσθέντων εργασιών και

επιπλέον το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην

επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού. Επιπροσθέτως,  η επιχείρηση μπορεί να

προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

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

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι ως προς την προθεσμία υποβολής των ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 1 της

εγκυκλίου Νο 15.

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

ΕΛ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Ακριβές αντίγραφο

Η προϊστάμενη Γραμ/τειας
Εσωτ. Διανομή
1. Δ/ντρια Δ/νσης Δ15
2. Προϊστάμενη τμ. Α΄ Δ/νσης Δ15 Ελ. Αργυρίου
3. Χρονολογικό Αρχείο
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