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ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

Θ Ε Μ Α : Συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων που εµπίπτουν στην 

κοινοτική Οδηγία, µε αντίγραφο της βεβαίωσης πτυχίου του ΜΕΕΠ.  

 

Με αφορµή καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη 

διερεύνηση που διεξάγεται από τις υπηρεσίες της, σχετικά µε τον αποκλεισµό 

εργοληπτικής επιχείρησης σε διαγωνισµό δηµοσίου έργου µε το σύστηµα µελέτη – 

κατασκευή, επειδή υπέβαλε βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) του ΜΕΕΠ που ήταν 

επικυρωµένο από δήµο και όχι την ∆ 15, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες:  

 1. Είναι γνωστό ότι κατά το νόµο (άρθρο 8 ν. 3263/2004) ισχύουν 

εγκεκριµένα µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε πρότυπα τεύχη προκηρύξεων 

συµβάσεων έργων, τα οποία ισχύουν υποχρεωτικά στους διαγωνισµούς των έργων και 

οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να παρεκκλίνουν εισάγοντας άλλους ή 

διαφορετικούς όρους, παρά µόνο µετά από έγκριση του Τεχνικού Συµβουλίου του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (άρθρο 42 παρ. 9 του ν. 3316/2005). Με την εγκεκριµένη προκήρυξη τύπου 

Α, η οποία αφορά έργα που λόγω του προϋπολογισµού τους υπάγονται στην κοινοτική 
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οδηγία 2004/18, ορίζεται (άρθρο 23.1) ότι οι διαγωνιζόµενες ελληνικές εργοληπτικές  

επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), προσκοµίζοντας το πρωτότυπο ή νόµιµα επικυρωµένο 

αντίγραφο κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 

αυτού ορίζεται ότι «Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωµένα αντίγραφα

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα αντίγραφα αυτά, 

όπως και εκείνα που συνοδεύονται από την, κατά την παρ. 5 του άρθρου 3, υπεύθυνη

δήλωση, γίνονται δεκτά όπως το πρωτότυπο». Τα αντίγραφα αυτά επικυρώνονται, 

κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., από 

δικηγόρους ή συµβολαιογράφους, ενώ δεν απαιτείται επικύρωση αν τα αντίγραφα αυτά 

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο 

ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.         

    

     

        

    

           2. Κατόπιν των ανωτέρω δεν ισχύει η παλαιότερη απόφαση 

∆17α/01/18/Φ.Ν. 294/2-7-1993 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε η οποία όριζε ότι 

επιτρέπεται η χρήση επικυρωµένων από τη ∆/νση ∆15 του ΥΠΕΧΩ∆Ε αντιγράφων 

των χορηγουµένων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ, κατά το χρόνο της 

δηµοπρασίας  ή της ανάθεσης δηµοσίων έργων. Ο σκοπός της διάταξης αυτής (που 

ήταν η επιβεβαίωση ότι επιστράφηκαν όλα τα –αριθµηµένα- αντίγραφα της 

βεβαίωσης, σε περίπτωση έκδοσης νέας βεβαίωσης µε διαφορετικά στοιχεία) ώστε 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης των αναθετουσών αρχών σχετικά µε το πτυχίο 

που πράγµατι ισχύει, υλοποιείται πλέον από τις διατάξεις της νέας απόφασης 

(υπ΄αριθ. ∆15/ΟΙΚ/1056/20-1-2006 - ΦΕΚ Β΄ 102) του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα 

«∆ιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των 

Νοµαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και 

άλλες διατάξεις», στην οποία ορίζεται ότι εκδίδεται επ΄ ονόµατι της εργοληπτικής 

επιχείρησης µια πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) και περαιτέρω ότι οι 

αποφάσεις περί αναθεώρησης της εγγραφής της επιχείρησης ή διαγραφής τους από 

το Μητρώο, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (άρθρο 5 παρ. 5 και 

άρθρο 6 παρ. 3 της απόφασης). Τούτο βεβαίως δεν σηµαίνει ότι η ∆ 15 δεν µπορεί 

να επικυρώνει (όπως όλες οι διοικητικές αρχές) αντίγραφα των βεβαιώσεων 

εγγραφής (πτυχίων) εφόσον της ζητηθεί, η αρµοδιότητά της όµως αυτή δεν είναι 

αποκλειστική. 

3. Συµπερασµατικά προς τα ανωτέρω: α) η παλιότερη απόφαση 

∆17α/01/18/Φ.Ν. 294/2-7-1993 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε έχει παύσει να ισχύει µε 
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την εφαρµογή του ν. 2940/01 και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε 

εκτέλεσή του, τελευταία των οποίων είναι η υπ΄ αριθ. ∆15/ΟΙΚ/1056/20-1-2006.  

β) Στους διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας 

γίνονται αποδεκτά νόµιµα επικυρωµένα, κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99, 

αντίγραφα των πτυχίων. 

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 

σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr).  

 

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

                       ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

         

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.                    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε                                                        α.α. 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε.  

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.              ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ   

5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 

6. ∆/νση ∆17 ( 10 ). 
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