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  κ. Ιωάννη Μαγκριώτη 
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  κ. Ιωάννη Οικονοµίδη  

 Χαρ.Τρικούπη 182                         
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ΘΕΜΑ: «Τρόπος υπολογισµού του κύκλου εργασιών στον αριθµητή του κλάσµατος 
α1 του Τύπου Κατάταξης αρθ.99 Ν.3669/2008 κατά τη συγχώνευση 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων». 

 

Σχετ.: 20293/ΑΠ/σβ/30-03-2009 έγγραφό µας 

 20293Α/ΑΠ/σβ/10-04-2009 έγγραφό µας 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Συνηµµένα αποστέλλουµε το σχετ.: 20293/ΑΠ/σβ/30-03-2009 έγγραφό µας, το οποίο 

απευθύναµε την 30-03-2009 στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για να 

αποφανθεί η Νοµική Υπηρεσία πως θα υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των 

συγχωνευόµενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Μέχρι σήµερα δεν πήραµε καµία απάντηση µολονότι τηλεφωνικά πάρα πολλές φορές 

ζητήσαµε να µας απαντήσουν στο έγγραφό µας. 

Το έγγραφό µας είχε διαβιβαστεί στον τότε Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Εν περιλήψει το ερώτηµα είναι το ακόλουθο: 

Σε περίπτωση αναθεώρησης της εγγραφής ή κατάταξης µε συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων 

εταιρειών ως κύκλος εργασιών αυτών λαµβάνεται το άθροισµα του κύκλου εργασιών των 

συγχωνευόµενων εταιρειών της τελευταίας τριετίας ανεξάρτητα αν κάποια από τις 

συγχωνευόµενες χρησιµοποίησε τον κύκλο εργασιών της (της τελευταίας τριετίας) είτε για 

αναθεώρηση της εγγραφής της είτε για αναθεώρηση µε αναβάθµιση σε ανώτερη τάξη. 

Στο επισυναπτόµενο έγγραφο αναλύεται το ανακύψαν ζήτηµα, παρατίθενται οι ισχύουσες 

διατάξεις. 
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Κατά την άποψή µας, για την αναθεώρηση εγγραφής της απορροφώσας Εργοληπτικής 

Επιχείρησης ως κύκλος εργασιών στον τύπο κατάταξης λαµβάνεται το άθροισµα του κύκλου 

εργασιών των συγχωνευόµενων εταιρειών της τελευταίας τριετίας χωρίς να ελέγχεται εάν 

κάποια από τις συγχωνευόµενες εταιρείες χρησιµοποίησε τον κύκλο εργασιών της τελευταίας 

πριν από την συγχώνευση τριετίας για την αναθεώρηση της εγγραφής της. 

Παρακαλούµε για την επίσπευση της γνωµοδότησης. 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ. 20293/ΑΠ/σβ  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 

   
      Π Ρ Ο Σ  Τον 

 Γενικό Γραµµατέα ∆ηµ. Έργων 
κ.  ∆ηµοσθένη Κατσιγιάννη 
Χαρ. Τρικούπη 182 

                Α Θ Η Ν Α 
 
 

ΘΕΜΑ:  Τρόπος υπολογισµού του κύκλου εργασιών στον  αριθµητή του 

κλάσµατος α1 του Τύπου Κατάταξης άρθρου 99 Ν.3669/2008  κατά 

τη συγχώνευση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Κύριε Γενικέ, 

1.0 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. την 19/2/2009 η ∆15 εισηγήθηκε 

την κατάταξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης (Εργ. Επ.) «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» από 

την 5η στην 6η τάξη κατόπιν συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ». 

Κατά την εξέταση της αίτησης τέθηκε θέµα από ένα µέλος της Επιτροπής, 

ότι στην εξεταζόµενη αίτηση για τον υπολογισµό του κλάσµατος α1 του 

Τύπου Κατάταξης του άρθρου 99 του Ν. 3669/08 ελήφθη υπόψη στον 

αρθµητή του κλάσµατος το άθροισµα του κύκλου εργασιών των 

συγχωνευοµένων εταιριών, ενώ θα έπρεπε κατά τη γνώµη του να µην 

υπολογισθεί ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας της 

απορροφούµενης επιχείρησης, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για την 

αναθεώρηση εγγραφής της. 

Μετά από συζήτηση επειδή υπήρχε από τα υπόλοιπα µέλη αντίθετη γνώµη, 

αναβλήθηκε η εξέταση για την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής της 

26.2.2009. 



 
 

2 

2.0 Κατά την εξέταση της αίτησης, εξ αναβολής της επιχείρησης «ΕΡΓΩ 

ΑΤΕ», από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. στη συνεδρίαση της 26.2.2009 

(Πρακτικό επιτροπής 8/2009) εξετάσθηκε εκτενέστερα εάν θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στον αριθµητή του κλάσµατος α1 του Τύπου Κατάταξης του 

άρθρου 99 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων» ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας 

των συγχωνευοµένων εταιριών, δηλαδή εάν θα λαµβάνεται υπόψη το 

άθροισµα του κύκλου εργασιών των συγχωνευοµένων Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας ανεξάρτητα εάν αυτός ο κύκλος 

εργασιών κάποιας εκ των συγχωνευοµένων ή όλων των εταιριών 

χρησιµοποιήθηκε στην αναθεώρηση της εγγραφής της (τους).  

Κατά την άποψη δύο µελών της επιτροπής δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

κύκλος εργασιών εφόσον µε αυτόν τον κύκλο εργασιών αναθεωρήθηκε η 

εγγραφή των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕ.Ε.Π.. Τα δύο 

µειοψηφούντα µέλη κατά τη διατύπωση της γνώµης τους δεν 

επικαλέστηκαν καµία διάταξη (Νόµο, Π.∆., Υπ. Απόφαση)  αφού δεν 

υπάρχει τέτοια  διάταξη. 

 

3.0 Κατά πλειοψηφία διατυπώθηκε η γνώµη (µειοψηφούντων των δύο µελών) 

ότι ο κύκλος εργασιών στον αριθµητή του κλάσµατος α1 του Τύπου 

Κατάταξης είναι το άθροισµα του κύκλου εργασιών των συγχωνευοµένων 

εταιριών ανεξάρτητα εάν χρησιµοποιήθηκε ή όχι για την αναθεώρηση της 

εγγραφής. 

Η νέα πλειοψηφία θεώρησε το θέµα ως γενικό και αποφάσισε να ερωτηθεί 

σχετικά η Νοµική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε µειοψηφούντων του 

εκπροσώπου µας και του ενός εκπροσώπου του ΤΕΕ, οι οποίοι διατύπωσαν 

τη γνώµη ότι στον αριθµητή του κλάσµατος α1 του Τύπου Κατάταξης του 

άρθρου 99 του Ν. 3669/08 λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα του κύκλου 
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εργασιών των συγχωνευοµένων εταιριών, αναφέροντας και τις σχετικές 

διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η γνώµη τους, αφού αυτές είναι ρητές, 

σαφείς και δεν επιδέχονται καµία παρερµηνεία.  

 

4.0 Για το εξεταζόµενο ερώτηµα σχετικά είναι: 

4.1 Το άρθρο 99 του Ν. 3669/2008 παρ. 2 περίπτωση α’  υποπερίπτωση i έως v 

και παράγραφος 8. 

4.2 Η εγκύκλιος 25/10.10.2001 Αριθ. Πρωτ. ∆15/014/15151 µε βάση την οποία 

έγινε η επανάκριση όλων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Ν. 

2940/2001. 

4.3 Το άρθρο 99 παρ. 2 εδάφια α’ και iv ορίζει:  

(1) Παρ. 2 

(2) Περίπτωση α’ 

«Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύκλος εργασιών της 

εργοληπτικής επιχείρησης (Εργ. Επ.) εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ, ο οποίος 

πραγµατοποιήθηκε από την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία».  

Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής: 

4.3.3 Η υποπερίπτωση i µε κάθε λεπτοµέρεια προσδιορίζει  ποιά από τα 

δηµόσια έργα λαµβάνονται υπόψη, πώς θα αποδεικνύεται ο κύκλος 

εργασιών και ποιά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για την απόδειξη 

της κατασκευής. 

4.3.4  Η υποπερίπτωση ii, καθ’ όµοιο τρόπο όπως η υποπερίπτωση i, 

αναφέρεται στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο 

εξωτερικό. 

4.3.5 Η υποπερίπτωση iii, καθ’ όµοιο τρόπο όπως η υποπερίπτωση i, 

αναφέρεται στα ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό. 
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4.3.6 Η υποπερίπτωση iv αναφέρεται στα έργα που δεν λαµβάνονται υπόψη 

και ορίζει: 

«iv.  Τόσο για τα δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαµβάνεται 

υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από συµβάσεις έργου µεταξύ 

εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ και τα αντίστοιχα 

τιµολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεµία από τις επιχειρήσεις αυτές 

προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαµβάνονται στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριµένη, από τον 

κύριο του έργου υπεργολαβία.  Στις περιπτώσεις αυτές προσκοµίζεται η 

σύµβαση του αναδόχου µε τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει 

κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τη διάρκεια σύναψης της σύµβασης 

και τα εκδοθέντα τιµολόγια εσόδων.  Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών του 

υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο εργασιών του αναδόχου». 

4.3.7 Η υποπερίπτωση v, καθ’ όµοιο τρόπο όπως η υποπερίπτωση i προσδιορίζει 

µε κάθε λεπτοµέρεια τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων από την 

συµµετοχή σε κοινοπραξίες. 

Το εδάφιο 4 αναφέρεται στον τρόπο υπολογισµού του κύκλου 

εργασιών των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων και ορίζει ότι: 

«Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

Μ.Ε.ΕΠ., για τον προσδιορισµό του κύκλου εργασιών τους από 

δηµόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε εργοληπτική επιχείρηση 

εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. που συµµετέχει στη συγχώνευση, καθώς 

και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που ζητείται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των 

υποβαλλόµενων στοιχείων». 
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5.0  Η παράγραφος 8 του άρθρου 99 του Ν.3669/08 αναφέρεται στα 

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά από τις συγχωνευόµενες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, τα αντίστοιχα παραστατικά για τον προσδιορισµό του 

κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών και τα οποία 

λαµβάνονται υπόψη στον Τύπο Κατάταξης. 

  «Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων 

στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., η 

ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε από την 

συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονοµικές καταστάσεις του 

προηγούµενου έτους ή προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις που 

βεβαιώνονται από ορκωτή ελεγκτή και δηµοσιεύονται πριν από την υποβολή 

της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται. Υποβάλλονται επίσης και 

τα αντίστοιχα παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του 

κύκλου  εργασιών των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών. Από τα 

στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το Άθροισµα των Τµηµάτων 

Α και Β του Τύπου Κατάταξης,  περιλαµβανοµένων των σταθµίσεών τους (Α 

Χ 70% + Β Χ 30% ) και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ  καθεµιάς». 

 

Οι παραταθείσες διατάξεις ρητά ορίζουν ότι στον Τύπο Κατάταξης 

(υπολογισµός και του κλάσµατος α1), ως κύκλος εργασιών λαµβάνεται 

αυτός των συγχωνευοµένων εταιρειών της τελευταίας τριετίας και πουθενά 

δεν γίνεται µνεία για εξαίρεση του κύκλου εργασιών των συγχωνευµένων 

εταιριών που χρησιµοποιήθηκε για την αναθεώρηση της εγγραφής τους. 

Ο Νοµοθέτης µε τις προαναφερθείσες διατάξεις εξαντλητικά προσδιόρισε 

µε ακρίβεια ποιοί κύκλοι εργασιών θα λαµβάνονται υπόψη στον αριθµητή 

του κλάσµατος α1 του Τύπου Κατάταξης, πώς θα αποδεικνύονται αυτοί, 

ποιά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται και ποιός κύκλος εργασιών δεν 

λαµβάνεται υπόψη (περίπτωση α, υποπερίπτωση iv). 
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6.0  Η Εγκύκλιος 25/10-10-2001 Αριθ. Πρωτ. ∆15/014/15151 «Οδηγίες 

Εφαρµογής του άρθρου 4 του Ν2940/01 - Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. και Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» µε 

βάση της οποίας έγινε η επανάκριση όλων των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων το έτος 2001 µε τον Ν.2940/01 ορίζει: 

«Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του νέου φορέα, από δηµόσια και ιδιωτικά 

έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό εξάγεται από την άθροιση των 

επιµέρους κύκλων εργασιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 

συγχωνεύονται, όπως ακριβώς αναφέρθηκε στην περίπτωση 1. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο αριθµητής α1, του Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης, που 

αφορά τον νέο φορέα, προέρχεται από την άθροιση των αντίστοιχων 

αριθµητών α1 των Τµηµάτων Α του Τύπου Κατάταξης, των επιχειρήσεων που 

συγχωνεύονται και ο έλεγχος της ακρίβειας των οικονοµικών στοιχείων 

διενεργείται και εξαντλείται στις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις  και συνολικά 

προσµετράται στον νέο φορέα που προέρχεται από την συγχώνευση 

επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ. (σύγκριση συνολικής 

πιστοποίησης και τιµολόγησης). Το ανωτέρω προσδιοριζόµενο µέγεθος θα 

χρησιµοποιηθεί στον αριθµητή α1 του Τµήµατος Α του Τύπου Κατάταξης ( 

Τεχνικό ∆ελτίο Α5)». 

Παρά τις σαφείς και ρητές διατάξεις για τον τρόπο υπολογισµού του κύκλου 

εργασιών των συγχωνευοµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αναβλήθηκε δύο 

φορές η εξέταση της αίτησης αναθεώρησης της Εργοληπτικής Επιχείρησης 

«ΕΡΓΩ ΑΤΕ» – (Αίτηση µε Αριθ. Πρωτ. 29726/22.12.2008) - από την 

επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ..   

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προετοιµάζονται και άλλες Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις να συγχωνευθούν. 
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Παρακαλούµε για την επίσπευση της γνωµοδότησης στο τεθέν ερώτηµα, 

διότι ο χρόνος που αποµένει µέχρι τη λήξη της ισχύος εγγραφής των 

πτυχίων είναι µικρός, συµπεριλαµβανοµένης και της δοθείσας Παράτασης, 

σε σχέση µε τις απαιτούµενες διαδικασίες (εγκρίσεις, δηµοσιεύσεις, 

αποφάσεις κλπ.) για τη συγχώνευση των εταιριών. 

 

 Με τιµή, 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ. 20293Α/ΑΠ/κσ Αθήνα, 10 Απριλίου  2009 

 

 Π Ρ Ο Σ  

  Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο 

        Χαρ.Τρικούπη 182                       

                                                          101 78 Α Θ Η Ν Α 

 

ΘΕΜΑ:  Τρόπος υπολογισµού του κύκλου εργασιών στον  αριθµητή του 

κλάσµατος α1 του Τύπου Κατάταξης άρθρου 99 Ν.3669/2008  

κατά τη συγχώνευση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

ΣΧΕΤ.:    20293/ΑΠ/σβ/30-3-2009/ΣΑΤΕ (Αριθ. Πρωτ. 824/31.03.2009ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

 

Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ,  

 

Συνηµµένα σας κοινοποιούµε το σχετικό έγγραφο που απευθύναµε στον Γενικό 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων και στο οποίο εστιάζουµε στο ζήτηµα συνυπολογισµού 

του κύκλου εργασιών συγχωνευµένης εταιρίας που χρησιµοποιήθηκε για την 

αναθεώρηση της εγγραφής της, για τον υπολογισµό του κλάσµατος α1 του Τύπου 

Κατάταξης του άρθρου 99 του Ν. 3669/08, ζήτηµα, το οποίο ετέθη κατά την 

εξέταση από την επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ. αίτησης αναθεώρησης Εργοληπτικής 

Επιχείρησης.  

 

Θεωρούµε ότι ο Νοµοθέτης µε τις, αναλυτικά αναφερθείσες, στο επισυναπτόµενο 

έγγραφο, σχετικές διατάξεις, προσδιόρισε µε ακρίβεια ότι στον Τύπο Κατάταξης – 

άρα και για τον υπολογισµό και του κλάσµατος α1 - ως κύκλος εργασιών 

λαµβάνεται αυτός των συγχωνευοµένων εταιρειών της τελευταίας τριετίας και 

πουθενά δεν γίνεται µνεία για εξαίρεση του κύκλου εργασιών των συγχωνευµένων 

εταιριών που χρησιµοποιήθηκε για την αναθεώρηση της εγγραφής τους. 

 

Παρά την σαφήνεια των εν λόγω διατάξεων για τον τρόπο υπολογισµού του κύκλου 

εργασιών των συγχωνευοµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναφέρουµε και 

στο επισυναπτόµενο έγγραφο, δύο φορές αναβλήθηκε η εξέταση αίτησης 

αναθεώρησης Εργοληπτικής Επιχείρησης από την επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ. σε αναµονή 

σχετικής απάντησης της Νοµική Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
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Κύριε Υφυπουργέ,  

 

Επειδή µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις προετοιµάζονται και άλλες Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις να συγχωνευθούν, παρακαλούµε για την επίσπευση της γνωµοδότησης 

στο τεθέν ερώτηµα, διότι ο χρόνος που αποµένει µέχρι τη λήξη της ισχύος 

εγγραφής των πτυχίων είναι µικρός, συµπεριλαµβανοµένης και της δοθείσας 

παράτασης, σε σχέση µε τις απαιτούµενες διαδικασίες (εγκρίσεις, δηµοσιεύσεις, 

αποφάσεις κλπ.) για τη συγχώνευση των εταιριών. 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: Το υπ’αριθµ. 20293/ΑΠ/σβ/30-3-2009/έγγραφο ΣΑΤΕ 


