
 

Αριθ. Πρωτ.16272Α/ΣΣ/λµ              Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2005 
 
  Π Ρ Ο Σ   Τον 
  Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
  κ. Γεώργιο Σουφλιά 
  Χαρ. Τρικούπη 182 
              Α Θ Η Ν Α 
 
                        ΚΟΙΝ.: 1) Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
  κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο 
 

2) Γενικό  Γραµµατέα  ∆ηµοσίων 
Έργων 

 κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη 
 Χαρ. Τρικούπη 182 
        Α Θ Η Ν Α 

     
ΘΕΜΑ: Σηµαντικές επισηµάνσεις ως προς την Υ.Α. 

∆15/οικ/24298/28.7/4.8.2005 περί Ενηµερότητας Πτυχίου. 
 
ΣΥΝ/ΝΑ:  Υπόµνηµα του Αντιπροέδρου του ΣΑΤΕ κ. Αθ. Πιατίδη 

προς τον ΣΑΤΕ µε σχολιασµό και παρατηρήσεις για την 
Ενηµερότητα Πτυχίου. 

 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουµε συνηµµένα το υπόµνηµα του 
Αντιπροέδρου του ΣΑΤΕ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης  του ∆.Σ., το 
οποίο περιέχει σοβαρότατες επισηµάνσεις και προτάσεις βελτίωσης της 
Ενηµερότητας Πτυχίου, που θεσπίσθηκε µε την Υ.Α. 
∆15/οικ/24298/28.7/4.8.2005 (ΦΕΚ Β’ 1105) «Έκδοση Ενηµερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτελέστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων 
έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και 
Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».  
 
Θεωρούµε ότι το θέµα είναι σοβαρό και επείγον, δεδοµένου ότι η 
ανωτέρω υπουργική απόφαση περιέχει ορισµένες διατάξεις που µετά 
βεβαιότητας θα καταστήσουν δυσλειτουργική τη νέα Ενηµερότητα 
Πτυχίου. Αναφέρουµε ενδεικτικά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 
περί υποχρέωσης έκδοσης όλων των δικαιολογητικών εντός 15θηµέρου 
πριν την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της Ενηµερότητας 
Πτυχίου. Φυσικά, δεν είναι µόνο αυτή. Επίσης, µε την ως άνω υπουργική 
απόφαση επιβάλλονται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις υπέρογκες 
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εισφορές για την έκδοση της Ενηµερότητας Πτυχίου, οι οποίες δεν 
δικαιολογούνται ούτε από το σκοπό που εξυπηρετεί η Ενηµερότητα 
Πτυχίου, ούτε από τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση των 
περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
 
Κύριε Υπουργέ, ευελπιστούµε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
θα εξετάσουν σε βάθος τις παρατηρήσεις και τις προτεινόµενες 
τροποποιήσεις που περιέχονται στο συνηµµένο έγγραφο, ώστε η 
Ενηµερότητα Πτυχίου να καταστεί ένας θεσµός δίκαιος, που θα επιτελεί 
το σκοπό για τον οποίο καθιερώθηκε (δηλ. την καταπολέµηση της 
γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών συµµετοχής στις 
δηµοπρασίες) και όχι ένα επιπρόσθετο γραφειοκρατικό και οικονοµικό 
βάρος για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
 
                                                   Με τιµή, 

 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
             ΜΙΧ. Ε. ΑΛΕΠΗΣ                  ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
Σαπφούς  28  Πολιτεία 
Τηλ.: 210 6204172 
Fax: 210 8076293 

 
 

     Αθήνα 09/09/2005 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΣΑΤΕ 

 
 

Σχολιασµός – Παρατηρήσεις 
Της υπ΄ αριθ. ∆15/ΟΙΚ /24298/28-7-2005 Απόφασης 

 
«Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου (ΕΠ)» 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.0 Οι όροι  συµµετοχής σε  δηµοπρασία  ορίζονται  στην  διακήρυξη: 
 
1.10    Η ΕΠ αποσκοπεί στον περιορισµό της  υποβολής   του  µεγαλύτερου  

µέρους των δικαιολογητικών ή και όλων κατά τη  συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς. Για να εκπληρώσει τον σκοπό της πρέπει αυτή (η ΕΠ) 
να έχει βάση τη διακήρυξη. 
∆υστυχώς οι προηγούµενες ΕΠ (∆15/ΟΙΚ/10.128/25-6-03) και οι 
πρωτότυπες διακηρύξεις δεν είχαν την απαραίτητη συνάφεια και η 
ΕΠ δηµιούργησε πολλά προβλήµατα κατά την συµµετοχή στις 
δηµοπρασίες και µάλιστα παγίδευσε τις Επιχειρήσεις µε ΕΠ σε 
συνδυασµό και µε την γνωµάτευση του ΝΕΚ 241/20-4-2005 αφού 
έπρεπε να υποβάλλουν και πρόσθετα πιστοποιητικά περί παύσεως 
εργασιών , εκκαθάρισης, ονοµαστικοποίηση κλπ. 
Ενώ υπήρχε η ΕΠ και η οποία εκδιδόταν µε τα δικαιολογητικά που 
όριζε η απόφαση εκδόθηκαν οι πρότυπες διακηρύξεις χωρίς να 
λάβουν υπ΄ όψιν τους την ΕΠ ενώ θα έπρεπε να προσαρµοσθεί η 
διακήρυξη προς την ΕΠ. 

 
1.11     ∆ιατάξεις στις οποίες στηρίζεται η έκδοση της Απόφασης :  
 

Κατά την παρ. 6 του σκεπτικού στο αρθ.42 παρ.7 του Ν.3316/05. Η 
παρ. 7 του Ν.3316/2005 Περί µελετών δεν παρέχει στον Υπουργό 
την εξουσιοδότηση να επιβάλλει εισφορά για την έκδοση της ΕΠ αλλά 
µόνον για την αναθεώρηση, κατάταξη και εγγραφή στο ΜΕΕΠ. 
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1.00   ΑΡΘΡΟ  1 
 

1.10   Παρ. 3 
Κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 ‘’Τα  υποβαλλόµενα  για  την   έκδοση      
ΕΠ    δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί 15 ηµέρες πριν την 
υποβολή της αίτησης. 
Θα  υπάρξει  πρόβληµα  σχετικά  µε  την  ασφαλιστική  ενηµερότητα 
(βεβαίωση  ΙΚΑ)  στις  περιπτώσεις  των  Κ/ξιών. 
Σε περίπτωση συµµετοχής µιας επιχείρησης σε Κοινοπραξία 
απαιτείται η εξής διαδικασία. 
α. Έκδοση βεβαίωσης της έδρας Κ/ξίας και αποστολή στα γραφεία 
της Κ/ξίας στον τόπο του έργου. 
β. Υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ της έδρας του έργου για έκδοση 
βεβαίωσης ενηµερότητας της Κ/ξίας. 
γ. Αποστολή της βεβαίωσης στην έδρα της επιχείρησης. 
δ. Συµπλήρωση του φακέλου των διακαιολογητικών και αποστολή 
στη ∆15. 
Εάν η Κ/ξία έχει 2-6 µέλη, είναι φυσικό να µην συµπίπτουν οι 
επιθυµιτοί χρόνοι ισχύος της ΕΠ. 
Αυτό σηµαίνει ότι για το ίδιο έργο και σε µικρά διαστήµατα θ α 
ζητούνται πολλές βεβαιώσεις (από τα µέλη). Η πείρα διδάσκει ότι το 
ΙΚΑ δεν θα εκδίδει έγκαιρα τις βεβαιώσεις κι έτσι θα υπάρχει 
καθυστέρηση. 
ε. Για τις βεβαιώσεις ανεκτέλεστου στις περιπτώσεις κοινοπραξιών, 
θα πρέπει να εκδίδονται για το ίδιο έργο τόσες όσα και τα µέλη σε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες ενδεχοµένως µη απέχουσες πολλές ηµέρες 
η µια από την άλλη, οπότε πάλι θα προκύψει πρόβληµα στον χρόνο 
έκδοσης από την υπηρεσία των βεβαιώσεων. 
 
Συνεπώς οποιαδήποτε   καθυστέρηση  θα  έχει  ως  συνέπειες  την  εκ  
νέου  υποβολή  όλων  των  δικαιολογητικών. Παρέχεται  βέβαια  η  
δυνατότητα  να  υποβληθεί  η  βεβαίωση  και  στη  δηµοπρασία. Για  
την  έκδοση  όµως  της ΕΠ απαιτείται  η  υποβολή  της  ασφαλιστικής  
ενηµερότητας. 
 

1.11 Παρ. 6 
∆ιαγραφή  της  Επιχείρησης  από  το  ΜΕΕΠ  εάν  µέσα  σε  
προθεσµία  6 µηνών  από  τη  λήξη  της  προηγούµενης  ΕΠ  δεν  
υποβληθεί  αίτηση  για  έκδοση  νέας. 
Υπάρχει  σύγχυση  για  τον  σκοπό  για  τον  οποίο  εκδίδεται  η  ΕΠ. 
Η  ΕΠ  αποσκοπεί  στον  περιορισµό  των  απαιτούµενων  για  τη  
συµµετοχή  στους  διαγωνισµούς  δικαιολογητικών  και  για  τη  
διευκόλυνση  των  Επιχειρήσεων  και  δεν  αποτελεί  κριτήριο  
αξιολογήσεως  των  Επιχειρήσεων. 
∆εν  υπάρχει  καµιά  νοµοθετική  εξουσιοδότηση  για  τη  ρύθµιση  
αυτή  η  οποία  είναι  παντελώς   αυθαίρετη  και   παραβιάζει  την  
ελευθερία  ασκήσεως  του  επαγγέλµατος. 
Η  επιχείρηση  επιλέγει  µόνης  της  εάν  και  πότε  θα  συµµετέχει  
στους  διαγωνισµούς  και  ενδέχεται  σε  κάποια  περίοδο  να  µη  
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µπορεί  να  εκδώσει  ασφαλιστική  ενηµερότητα  µε  υπαιτιότητα  
κάποιου  µέλους  της  Κ/ξίας  στην  οποία  συµµετέχει. 
Η  διάταξη  αυτή  έχει  µόνο  εισπρακτικό χαρακτήρα  και  δεν  
διευκολύνει  τις  επιχειρήσεις. 

 
 
2.  ΑΡΘΡΟ   2 
 
2.10. Παρ. Α – Υποβαλλόµενα  δικαιολογητικά. 
 
2.11  Εδάφιο 1 

Το εδάφιο να συµπληρωθεί ‘’…του εκπροσώπου της επιχείρησης. Σε 
περίπτωση αλλαγής ή τροποποιήσεως υποβάλλει µόνο τα ΦΕΚ µε 
τις τροποποιήσεις ή τις αλλαγές τα οποία δεν υποβλήθηκαν κατά τις 
προηγούµενες εκδόσεις των ΕΠ’’ 
Όπως είναι διατυπωµένο το εδάφιο σε κάθε αλλαγή απαιτείται η 
υποβολή των ΦΕΚ. 

 
2.12 Εδάφιο  3 

Ζητείται  η  υποβολή  του  πρακτικού  της  Γενικής  Συνέλευσης  περί  
εκλογής  του  τελευταίου  ∆Σ  µε  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ. 
Η  απαίτηση  της  υποβολής  του  πρακτικού  της  Γεν. Συνέλευσης  
είναι  περιττή, αφού  η  νοµιµότητα  της  εκλογής  του  ∆Σ  ελέγχεται  
από  τις  ∆/νσεις  Εµπορίου  των  Νοµαρχιών  ή  του  Υπουργείου  
Ανάπτυξης. 
Η  διατύπωση – απαίτηση  υποβολής  του  ΦΕΚ  είναι  ατελής  διότι  
από  την  ηµεροµηνία  συγκρότησης  σε  σώµα  του  ∆Σ, υποβολής  
του  πρακτικού  στην  αρµόδια  Υπηρεσία  αποστολή  στο  Εθνικό  
Τυπογραφείο, δηµοσίευση, παραλαβή  του  ΦΕΚ  παρέρχεται  
χρονικό  διάστηµα  δύο εώς τρίων µηνών. 
 
Το  ∆.Σ  ισχύει  από  την υποβολή  του  στην  αρµόδια Υπηρεσία. 
Ενώ στις  πρότυπες  διακηρύξεις  αρθ. 24  παρ. 24.1  εδάφιο  2  
σχετικά µε  το  ∆Σ  ζητείται  η  υποβολή «Στοιχεία  και  έγγραφα  από  
τα οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  τα  µέλη  του  ∆Σ, ο  εκπρόσωπος  
της  Εργ. Επιχ  κλπ.  
«Για  την  έκδοση  της  ΕΠ  περιοριστικά  απαιτείται  η  υποβολή  του  
ΦΕΚ   οπου  δηµοσιεύτηκε  το  ∆.Σ». 
 
Όπως είναι διατυπωµένο το εδάφιο θα είναι αδύνατη η έκδοση ΕΠ σε 
οποιαδήποτε αλλαγή για την εγκυρότητα της οποίας απαιτείται η 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ. 

 
 Προτείνεται 

α . Η απάλειψη  της  απαίτησης  υποβολής  του  πρακτικού της  
Γενικής  Συνέλευσης 

 
β.  Νέα  διατύπωση του εδαφίου 3 παρ. Α του άρθρου 2: 
« Το ΦΕΚ  στο  οποίο  δηµοσιεύτηκε  η  συγκρότηση  σε  σώµα  του 
∆Σ  ή  βεβαίωση  της  αρµόδιας  ∆/νσης  της  Νοµαρχίας  ή του  
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Υπουργείου  Ανάπτυξης ότι  συγκροτήθηκε  σε σώµα  το  ∆Σ  της  
Επιχείρησης  και  η  σύνθεση  αυτού.  
 
Τα  υπόλοιπα  παραµένουν 
 

2.13 Εδάφιο 4 
Νέα διατύπωση 
‘’ Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο οποίο καθορίζονται τα 
πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία εφ’ όσον 
δεν προκύπτουν από το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύτηκε η σύνθεση του ∆Σ 
ή από έγγραφες βεβαιώσεις της αρµόδιας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ή του ΥΠΑΝ’’. 

 
3.10 Παρ. Β του αρθρ. 2 
 
3.11 εδάφιο 5

Θα ζητείται η καταβολή των εισφορών µόνο της επιχείρησης ή και των 
στελεχών αυτής; 
Να συµπληρωθεί ‘’και των στελεχών αυτής’’ 

 
4.00 Παρ. Γ του άρθρου 2 
 
4.10 εδάφιο 1 
 
Αναγράφεται: 

‘’Στην ΕΠ καταχωρούνται υπό µορφή πίνακα τα δικαιολογητικά  
βάσει των οποίων εκδόθηκε αυτή. 

               Ενώ στην παρ Α υπάρχει υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης 
ονοµαστικοποίησης    των  µετόχων, η υποβολή της δεν 
καταχωρείται στον πίνακα της ΕΠ και εποµένως θα πρέπει να 
υποβάλλεται στα δικαιολογητικά της συµµετοχής στις 
δηµοπρασίες. 

               Εάν παραµείνει ως έχει η διάταξη το επόµενο εξάµηνο το 90%  των 
επιχειρήσεων οι οποίες θα συµµετάσχουν, σε διαγωνισµούς θα  
αποκλείονται.’’ 

 Έχω επιφύλαξη ως προς την υποχρέωση ή µη υποβολής στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του πιστοποιητικού ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών, αφού µε το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66 Α/96) η υποβολή είναι υποχρεωτική 
ανεξάρτητα από τη διακήρυξη.(∆ιάταξη αναγκαστικού  δικαίου). 

5.00 Άρθρο 3 – Παύση ισχύος τη Ε.Π. 

5.10 Εδάφιο 2 

Στο εδάφιο αυτό ορίζεται καταλυτική προθεσµία των δέκα ηµερών (10) εντός 
της οποίας θα πρέπει η επιχείρηση να ενηµερώνει την υπηρεσία του ΜΕΕΠ 
και η οποία εκδίδει το συντοµότερο νέα ΕΠ. 
 
5.11  Η  υποχρέωση  ενηµέρωσης  του ΜΕΕΠ  εντός    δέκα  ηµερών 
         για  αλλαγές  της  παρ. αυτής  θα    δηµιουργήσει    προβλήµατα   
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        στις  συµµετοχές  σε  δηµοπρασίες. 
Η  προθεσµία  των  10  ηµερών  είναι  αποκλειστική και σε  περίπτωση    
που  πρωτοκολληθεί  η  αίτηση  µετά το  10ηµερο  κάθε  συµµετοχή  σε  
δηµοπρασία  είναι  άκυρη και  θα  αποκλείεται  η  Επιχείρηση  σε  
συνδυασµό  και  µε  το  εδάφιο 4  και  η  «ανάκληση»  ενεργεί  από  την  
ηµέρα  που  επήλθε  η  µεταβολή  των  προϋποθέσεων  έκδοσης  της  
ΕΠ». 

 
5.12 Είναι τόσο  σηµαντική  η  ενηµέρωση  όταν  αλλάξει  το  ∆Σ;  

Γιατί  να  είναι  10  ηµέρες; 
Ειδικότερα  για  αλλαγή  του  ∆Σ  σε  10   ηµέρες  δεν  θα  έχει εκδοθεί  
ούτε  ΦΕΚ  ούτε    βεβαίωση    για     συγκρότηση  σε  σώµατα  νέου  
∆.Σ. 
Άλλωστε  στη   διακήρυξη  ζητείται  η  υποβολή  του  ΦΕΚ  όπου  
καταχωρήθηκε  το  νέο  ∆Σ. 

 
5.13  Πέραν    των    ανωτέρω  η  διατύπωση  του  εδάφιου  2  θα   

δηµιουργήσει  πρόβληµα  αφού  αναγραφεί  « Σε  περίπτωση          
µεταβολής  των  κρίσιµων  προϋποθέσεων  υπό  τις  οποίες εκδόθηκε 
η ΕΠ (όπως ιδίως αλλαγής των µελών του ∆Σ, κήρυξης της 
επιχείρησης σε πτώχευση κλπ…» 
Πρέπει να αναφέρονται ρητά ποιες είναι οι ‘’κρίσιµες’’ προϋποθέσεις 
αφού είναι ‘’κρίσιµες και να µην υπάρχει η αοριστία µε το κλπ’’. 

 
5.20 εδάφιο 3 
 

Η  διατύπωση  του  εδάφιου   3  αναιρεί   το   εδάφιο  2  µε  το   
οποίο  ζητείται ενηµέρωση  του  ΜΕΕΠ  µόνο  για  κρίσιµες     
µεταβολές. 
 
Με  το  εδάφιο  3  ορίζεται  ότι  ‘’εάν  περιέλθουν  στοιχεία στην  
Υπηρεσία  για  µεταβολή  των  προϋποθέσεων  υπο  τις  οποίες  
χορηγήθηκε  η  ΕΠ η υπηρεσία αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση 
γραπτή πρόσκληση… και την καλέι να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της… 
µέσα σε εύλογη προθεσµία όχι ανώτερη των πέντε εργάσιµων 
ηµερών’’. 
Με το εδάφιο 4 όµως ανακαλείται η ΕΠ εάν δεν υποβληθούν 
εµπρόθεσµα αντιρρήσεις ή οι υποβληθείσες δεν γίνουν αποδεκτές.  

 
∆ηλαδή  για  οποιαδήποτε  αλλαγή  απαιτείται  ενηµέρωση  και  όχι  
µόνο  για  τα  κρίσιµα  στοιχεία. 
 
Η  ποινή  µάλιστα  είναι  ο  αποκλεισµός  από  τον  διαγωνισµό. 

 
Να αναµένουµε την έκδοση πολλών γνωµοδοτήσεων του ΝΣΚ    για τις 
έννοιες και φυσικά πολλών αναφορών προς το ΜΕΕΠ από 
επιχειρήσεις για ενηµερώσεις ή µη ανταγωνιστών τους. 

 
 5.21 Σε κάθε αλλαγή στελέχωσης, δηλαδή δύο φορές µια αποχώρηση  

στελέχους και µία πρόσληψη, θα εκδίδεται νέα ΕΠ  διότι σύµφωνα µε 



 6

το εδάφιο 3 παρ. Β του άρθρου 2 απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης του 
ΤΕΕ για επαγγελµατικό παράπτωµα, του νέου στελέχους. 

 
6.00 Άρθρο 8 – Καταβολή εισφορών
  
Για την καταβολή εισφορών για την έκδοση της ΕΠ δεν υπάρχει 
εξουσιοδότηση και είναι υπερβολικές οι εισφορές. 
 
∆ιατύπωση του εδαφίου 1. ‘’Για την εξέταση των αιτήσεων έκδοσης ΕΠ 
οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν µε την αίτησή τους 
εισφορά κτλ’’ 
 
Επειδή για κάθε αλλαγή η ΕΠ θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως θα απαιτείται 
και η καταβολή της εισφοράς. 
Απαιτείται να διευκρινισθεί άµεσα µε εγκύκλιο ότι η εισφορά, εάν τελικά 
παραµείνει, να καταβάλλεται κατά την πρώτη έκδοση της εξάµηνης ισχύος 
και κατά τη δεύτερη. 
Για τις ενδιάµεσες εκδόσεις λόγω αλλαγών δεν θα καταβάλλεται καµία 
εισφορά. 
Η παρακολούθηση εναπόκειται στην υπηρεσία του ΜΕΕΠ και σε κάθε 
επιχείρηση. 
 
7.00      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
  Η ΕΠ από βοήθηµα  για τις επιχειρήσεις έχει καταντήσει να  είναι µία 
διαδικασία η οποία δεν προσφέρει την πλήρη απαλλαγή των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, 

1) δηµιουργεί αγχώδεις καταστάσεις για την συγκέντρωση   
     των δικαιολογητικών µε τις άσκοπες προθεσµίες  
2) έχει πολλές ασάφειες ώστε ν’ αναµένεται στους πρώτους 6- 

έως 10µήνες να αποκλείονται από τους διαγωνισµούς οι 
επιχειρήσεις  

3) Θα χρειασθούν πολλές γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ για την 
ερµηνεία της ΕΠ. 

4) Θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις υπέρµετρα σε σχέση προς τις 
ωφέλειες που θα προσφέρει. 

Κατά τη ∆15 απαιτείται η καταβολή δύο φορές των εισφορών. 
Κατά την προσωπική µου εκτίµηση κάθε φορά που θα 
εκδίδεται ΕΠ λόγω αλλαγών θα καταβάλλει εισφορά 
Πχ.Για την 6η τάξη θα υπάρχει η παρακάτω επιβάρυνση 
Για µια τριετία 

1. 3 εκδόσεις ΕΠ ετησίως 3 Χ 2072 = 18.648 
2. Έκθεση δραστηριότητος3 Χ 2590 = 7.770 
3. 3 φορές αντίγραφα 3 Χ 900 = 2700 
4. Μία αναθεώρηση 1 Χ 10.000 = 10.000 
    Άθροισµα 39.118 

 
Η κατά έτος 13.040 Ευρώ κατ’ ελάχιστον 
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7.11 Σύγκριση µεταξύ της συµµετοχής στη δηµοπρασία µε ΕΠ   και 
χωρίς αυτή δηλαδή µε την υποβολή όλων των δικαιολογητικών. 

 
7.12 Για τη σύγκριση λαµβάνεται η πρότυπη διακήρυξη τύπου Α 

 
Για τη συµµετοχή απαιτείται η υποβολή 
(Αρθ 22 και 23 της διακήρυξης) 
(Παραλείπονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πάντοτε ) 
 1)  Βεβαίωση πρωτοδικείου: πτώχευση εκκαθάριση  αναγκαστική 

διαχείριση 
 2)   Ποινικό µητρώο :διαχειριστών, εκπροσώπων ∆/ντος συµβούλου 

- προέδρου  
 3)   Βεβαιώσεις ΙΚΑ :Ασφαλιστική ενηµερότητα 
 4)   Βεβαιώσεις ∆ΟΥ :Φορολογική ενηµερότητα 
 5) Πειθαρχικό παράπτωµα για ποινές που στερεί το δικαίωµα   

συµµετοχής σε δηµοπρασίες 
 
 (Αρθ 24 της πρώτυπης ∆ιακήρυξης) 
 

6)   1 ΦΕΚ ίδρυσης , τροποποίησης , ΦΕΚ ∆Σ 
7)   Από το Π ∆ 82/96 βεβαίωση περί ονοµαστικοποίσης των        

µετοχών 
8)   Μετοχολόγιο (βεβαίωση της ίδιας της επιχείρησης ) 
9)   Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων 

    10)   Βεβαιώσεις της εργοληπτικής οργάνωσης 
 

5.13  Για την έκδοση της ΕΠ απαιτείται η υποβολή των διακιολογητικών της   
παρ. 7.12 

        
1) Των (1), (2) (3), (4), (5) (6), (7) (9), (10) 
2)  Βεβαιώσεις    της   Νοµαρχιακής   Αυτοδιοίκησης   ή   Υπουργείου 

Ανάπτυξης ότι δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί  υπό εκκαθάριση η 
επιχείρηση 

3) Βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ΥΠΑΝ : 
για τις τροποποιήσεις του καταστατικού    

 
         

5.14   Ποιά στοιχεία θα υποβάλλονται παρά την ύπαρξη ΕΠ: 
 

1) Οι υπό στοιχεία (3) (4) βεβαιώσεις  θα  υποβάλλονται κατά τη 
συµµετοχή επειδή δεν θα  συµπίπτουν οι λήξεις  ισχύος  των  µε  
αυτήν  της  ΕΠ. 

2) Η  υπ    αριθ   (7) βεβαίωση    ονοµαστικοποίησεως   των µετοχών 
3) Η (8)   
4) Μερικές  φορές  και  οι  βεβαιώσεις ανεκτέλεστου (καθυστερήσεις  

στην  έκδοση  εντός  15 ηµερών) 
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 ∆ηλαδή από (10) συνολικά απαιτούµενα δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται στη δηµοπρασία τέσσερα (4) έως (5)         µαζί  µε την 
ΕΠ.   
 

8.00 Άρθρο 6 – Κυρώσεις 
 
Υποβολή οικονοµικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητος. 
 
Η καταβολή παραβόλου για την ακρόαση στερεί το δικαίωµα της ακροάσεως 
από κάθε επιχείρηση, δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο. 
 
Πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση αυτή. 
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