ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, Ε.Β.Ε.Α.

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4412/2016:
ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Ε.Τ.Ε.»
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, MSc

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το άρθρο 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) συνιστάται στη Γενική
Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων
και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών και Έργων Παραχώρησης του ν. 4413/2016
(Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει:
α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων
(ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και
β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ)

• Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων
(ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία των φυσικών
προσώπων που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων (υποχρεωτική
καταγραφή της εμπειρίας) και ιδιωτικών έργων (προαιρετική
καταγραφή της εμπειρίας), μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας
συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης,
συντήρησης και λειτουργίας τους.
• Το ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε συντίθεται τα παρακάτω Μητρώα:
• Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.),
• Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
• Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ)

• Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή των φυσικών προσώπων στα
Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών (ΜΕΜ) και Εμπειρίας Κατασκευαστών
(ΜΕΚ)
• Στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. εγγράφονται υποχρεωτικά και τα φυσικά που
είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο
δημόσιο τομέα.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΜΗ.Ε.Τ.Ε)

• Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται
οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα
στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό
τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και
ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή
τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς.
• Το ΜΗ.Ε.Τ.Ε. περιλαμβάνει τα παρακάτω Μητρώα:
• Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
• Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
• Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης ‐ Διαχείρισης Έργων.
• Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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τεχνικών
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει:
Α) Το Μητρώο
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε)

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων

Δημοσίων

Έργων

Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και ΙΙ) και επιτελεί δύο βασικές
λειτουργίες, ήτοι:
•Το Τμήμα Ι αποτελεί, το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου
75 και του Παραρτήματος XΙ΄, του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων, και αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ΄
«Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του νόμου 4412/2016,
καθώς και τα «νομαρχιακά μητρώα» στην περίπτωση των δημόσιων
συμβάσεων έργων.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Το Τμήμα ΙΙ αποτελεί, τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων. Το σχετικό πιστοποιητικό του
Τμήματος ΙΙ καλύπτει διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν.
4412/2016.
• Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων
οι ημεδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες και στα
δύο Τμήματα του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), η δε σχετική βεβαίωση εγγραφής είναι ενιαία
και για τα δύο Τμήματα.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Αιτήσεις εγγραφής, κατάταξης ή αναθεώρησης στο Τμήμα Ι και ΙΙ του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς,
οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
των μελών της και οι οποίοι επικαλούνται πόρους και ικανότητες που
τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν αναφορικά με α) την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και β) την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 50
(Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων) του Π.Δ.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Οι επιχειρήσεις που αιτούνται την κατάταξή τους στις τάξεις 3η έως 7η
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. πρέπει να εφαρμόζουν τα «Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα», όπως προβλέπονται στο ν.4308/2014, ή τα διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
• Όσοι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. συντάσσουν
αναφορικά με την αιτούμενη τάξη τις οικονομικές τους καταστάσεις
ως εξής:
• 3ης και 4ης τουλάχιστον ως «μικρές οντότητες»
• 5ης και 6ης τουλάχιστον ως «μεσαίες οντότητες» και
• 7ης τουλάχιστον ως «μεγάλες οντότητες»

• Σε περίπτωση που με βάση το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 το μέγεθος
οικονομικού φορέα προβλέπει την κατάταξή του σε ανώτερη βαθμίδα
από την ανωτέρω αναφερόμενη, οι οικονομικές καταστάσεις
συντάσσονται κατά τα προβλεπόμενα με βάση την κατάταξή τους
κατά το άρθρο 2 του ν. του ν. 4308/2014.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΡΟΣ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
IKANOTHTΑ (ΠΑΡ.1, ΑΡ.75,Ν.4412/16)

ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3

ΠΑΓΙΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΤΜΗΜΑ Ι

Οι οικονομικοί φορείς εγγράφονται στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε μια
ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών.
Κριτήρια εγγραφής αποτελούν:
α) η νόμιμη σύσταση, ύπαρξη και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα, και
β) η καταλληλότητα για την άσκηση
δραστηριότητας κατασκευής δημόσιων έργων.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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επαγγελματικής
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ΤΜΗΜΑ Ι

Τάξεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
•Οι τάξεις του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στις οποίες κατατάσσονται οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις ορίζονται σε εννέα (9), ως εξής:
Α1, Α2, 1η , 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η.
•Η εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες έργων, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται στην παρ.1.(7) του άρθρου 2 του ν.4412/2016:
α) Έργων οδοποιίας
β) οικοδομικών,
γ) υδραυλικών,
δ) ηλεκτρομηχανολογικών,
ε) λιμενικών,
στ) βιομηχανικών – ενεργειακών
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ Ι

και σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες:
ζ) πρασίνου,
η) καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων
αποβλήτων,
θ) γεωτρήσεων,
ι) ειδικών μονώσεων,
ια) ανελκυστήρων,
ιβ) ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
ιγ) πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων,
ιδ) αποκαλύψεως μεταλλείων,
ιε) δασοτεχνικά έργα.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ Ι

• Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
‐ Α1, Α2 και 1η τάξη ισχύει για μία πενταετία, και
‐ 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η τάξη ισχύει για μία τριετία
• Η εργοληπτική επιχείρηση υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή
πενταετίας, κατά περίπτωση. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται
ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και
τάξεις που έχει καταταχθεί, διαγράφεται από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και
αποδεσμεύονται τα στελέχη της επιχείρησης.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Η βεβαίωση του Τμήματος ΙΙ αποτελείται από τα Μέρη Α και Β και
καλύπτει απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που περιλαμβάνονται σε
διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
α) Το ΜΕΡΟΣ Α (άρθρα 48‐60) καλύπτει τις περιπτώσεις (β) και (γ),
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, αντίστοιχα, της παρ.1 του άρθρου 75 του ν.
4412/2016.
β) Το ΜΕΡΟΣ Β (άρθρα 61‐63) καλύπτει τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού:
αα) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ββ) των περιπτώσεων β)
και θ) της παρ.4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και γγ) του άρθρου 74
του ν. 4412/2016
Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρ.1 του άρθρου 75 του ν.
4412/2016 γίνεται βάσει ελαχίστων κατωφλίων και των κατωτέρω
κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α
Κριτήριο Α: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Χρησιμοποιούμενα οικονομικά και χρηματοοικονομικά μεγέθη:
‐ κύκλος εργασιών,
‐ ίδια κεφάλαια,
‐ συνολικά πάγια
όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 51 του Π.Δ.
Κριτήριο Β: Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Χρησιμοποιούμενα τεχνικά και επαγγελματικά μεγέθη:
‐ στελέχωση ανά κατηγορία έργων,
‐ πάγια αναφερόμενα σε εξοπλισμό,
‐ εμπειρία ανά κατηγορία έργων
όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα
52 και 53 του Π.Δ.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
τάξεις
ΜΗΕΕΔΕ

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Ίδια Κεφάλαια

Πάγια στοιχεία

Ελάχιστος Κύκλο
Εργασιών τριετίας

Στελέχωση

Πάγια εξοπλισμού

Εμπειρία

Α1

‐

‐

‐

1 τεχνικό ΜΕΚ Α'

‐

‐

Α2

‐

‐

‐

1 τεχνικό ΜΕΚ Β'

‐

‐

1η

50,000

50,000

150,000

1 τεχνικό ΜΕΚ Γ'

‐

62,000

2η

100,000

50,000

300,000

1 τεχνικό ΜΕΚ Δ'

‐

125,000

3η

375,000

125,000

750,000

1 τεχνικό ΜΕΚ Δ' και 1
τεχνικό ΜΕΚ Β'

‐

312,000

4η

750,000

250,000

1,500,000

2 τεχνικούς ΜΕΚ Δ'

50,000

625,000

5η

2,200,000

730,000

4,400,000

3 τεχνικούς ΜΕΚ Δ'

146,000

1,830,000

6η

4,400,000

1,460,000

8,800,000

4 τεχνικούς ΜΕΚ Δ'

292,000

3,660,000

7η

44,000,000

15,000,000

88,000,000

7 τεχνικούς ΜΕΚ Δ'

3,000,000

36,600,000

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α
Κριτήριο Β: Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Επιπλέον, για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εργοληπτικής
επιχείρησης στις τάξεις 5η έως 7η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. απαιτούνται και οι
ακόλουθες πιστοποιήσεις:
•

ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,

•

EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

•
OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας
στην Εργασία

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Όρια εκτιµώµενης αξίας συµβάσεων έργων
Καθορίζονται στο άρθρο 54
του Π.Δ. τα όρια εκτιμώμενης
αξίας δημοσίων συμβάσεων
έργων, ανά κατηγορία, στα
οποία κατατάσσονται οι
εγγεγραμμένες στο
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές
επιχειρήσεις, ανάλογα με την
τάξη εγγραφής τους και τον
κύκλο εργασιών τους.

τάξεις κύκλος εργασιών
ΜΗΕΕΔΕ
τριετίας

ανώτατο όριο
εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης

A1

90,000.00

A2

300,000.00

1

150,000.00

750,000.00

2

300,000.00

1,500,000.00

3

750,000.00

3,750,000.00

4

1,500,000.00

7,500,000.00

5

4,400,000.00

22,000,000.00

6

8,800,000.00

44,000,000.00

7

88,000,000.00

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)

Το ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. για όσους επιλέξουν να εγγραφούν σε αυτό (η εγγραφή
στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων,
ενώ υποχρεωτική στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η
δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την
κατάταξή της στα ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε), επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες:
α) την παρακολούθηση της καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (και τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας) των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να
αναλαμβάνουν την εκτέλεση ιδιωτικών έργων λειτουργώντας ως
Επαγγελματικό Μητρώο και
β) ως καταγραφέας της δραστηριότητας εργοληπτικής επιχείρησης στην
περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί η δραστηριότητά του από
τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει:
Α) Το Μητρώο
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)

Μελετητικών

Επιχειρήσεων

Δημοσίων

Έργων

Το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και ΙΙ) και επιτελεί δύο βασικές
λειτουργίες ήτοι:
•Το Τμήμα Ι αποτελεί το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου
75 και του Παραρτήματος XΙ΄, του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και αντικαθιστά τα προβλεπόμενα
στο Παράρτημα ΧΙ’ «Μητρώο Μελετητών» και «Μητρώο Γραφείων
Μελετών» του νόμου 4412/2016.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•Το Τμήμα ΙΙ αποτελεί τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Το σχετικό πιστοποιητικό
του Τμήματος ΙΙ καλύπτει διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν.
4412/2016.
•Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, οι ημεδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα του Μητρώου Μελετητικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), η δε σχετική βεβαίωση
εγγραφής είναι ενιαία και για τα δύο Τμήματα.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Απαιτήσεις
Ελάχιστο μέσο
εγκαταστάσεων, Κύκλο Εργασιών
εξοπλισμού
τριετίας

Στελέχωση

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας

Ασφαλιστήριο
Επαγγελματικής
Ευθύνης

Εμπειρία ανά
κατηγορία
μελέτης

1η

1 μελετητή ΜΕΜ Α'

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2η

1 μελετητή ΜΕΜ Β'

√

‐

‐

‐

‐

‐

3η

1 μελετητή ΜΕΜ Γ'

ISO 9001

350,000

√

√

50,000

‐

4η

1 μελετητή ΜΕΜ Γ'
και 1 μελετητή Β'

ISO 9001

700,000

√

√

200,000

100,000

5η

2 μελετητές ΜΕΜ Γ'
και 1 μελετητή Β'

ISO 9001

1,000,000

√

√

400,000

300,000

ΤΑΞΕΙΣ
ΜΗΜΕΔΕ

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β) Το Μητρώο
(ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε)

Μελετητικών

Επιχειρήσεων

Ιδιωτικών

Έργων

H εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. είναι προαιρετική για την εκπόνηση
μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, ενώ είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που η επιχείρηση
επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί
για την κατάταξή της στα ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)
Το ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και ΙΙ) και επιτελεί δύο βασικές
λειτουργίες ήτοι:
Το Τμήμα Ι αποτελεί το επαγγελματικό μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 75 και του
Παραρτήματος XΙ΄, του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όσον αφορά την
παρακολούθηση της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, και αντικαθιστά τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ’ του νόμου 4412/2016.
Το Τμήμα ΙΙ αποτελεί τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων. Το σχετικό πιστοποιητικό του Τμήματος
ΙΙ καλύπτει διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016.
Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, ανάλογα με τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η
και 3η.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ‐ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)
Πιστοποίηση
για
διαχείριση
έργων

Ασφαλιστήριο
Επαγγελματικής
Ευθύνης

Εμπειρία ανά
Απαιτήσεις
Ελάχιστο μέσο
κατηγορία
εγκαταστάσεων, Κύκλο Εργασιών
μελέτης
εξοπλισμού
τριετίας

ΤΑΞΕΙΣ
ΜΗΜΕΔΕ

Στελέχωση

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας

1η

1 σύμβουλο ΜΕΜ ή
ΜΕΚ Γ'

ISO 9001

‐

500,000

√

√

‐

‐

ISO 9001

‐

1,000,000

√

√

200,000

100,000

ISO 9001

ISO 21500

1,500,000

√

√

500,000

300,000

2η

3η

1 σύμβουλο ΜΕΜ ή
ΜΕΚ Γ' και 1
σύμβουλο ΜΕΜ ή
ΜΕΚ Β'
2 συμβούλους ΜΕΜ
ή ΜΕΚ Γ' και 1
σύμβουλο ΜΕΜ ή
ΜΕΚ Β'

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

To Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων θα συνταχθεί σε σύντομο χρόνο.

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
•Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα
εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα
οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση
του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
•Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του
Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το
ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
•Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων
Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων
στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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• Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων
Διοίκησης ‐ Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το
ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
• Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και
λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται
αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Εμπειρίας
τεχνιτών
και
λοιπών
τεχνικών
επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.
• Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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• Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα
ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η
ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της
επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση
υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης,
κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με
εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών
οικονομικών συμφερόντων.
2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή
συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος
ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην
κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος
κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λπ. Σε περίπτωση
διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2 η
ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από τον διαγωνισμό ή κηρύσσεται
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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έκπτωτη.

• Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.
• Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε υποχρεούνται να
διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο
εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Μ, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη
της μελέτης. Ως εντεταλμένος σύμβουλος για τους σκοπούς του
προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) ο κατά περίπτωση ανάλογα με τον
τύπο της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Τεύχος Α’ 74/19.05.2017
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1053 Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) νόμιμος
εκπρόσωπος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) στην περίπτωση που
ο νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, δεν
είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΜ, ως εντεταλμένος σύμβουλος, για την
εφαρμογή του παρόντος, νοείται το πρόσωπο, που πληροί την ως άνω
απαίτηση, στο οποίο χορηγείται με τις καταστατικές διατάξεις, εξουσία
εκπροσώπησης της επιχείρησης για τη συνυπογραφή των μελετών και
την ευθύνη για αυτές.
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗ.Τ.Ε.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών
Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) θα διαλειτουργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με:
‐ το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε.
‐ την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών ν.4495/2017 (Α΄167)
‐ την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν.4495/2017 (Α΄167),
‐ το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρο 36
ν.4412/2016)
‐ τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
‐ το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ),
‐ τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Επιπλέον, θα διαλειτουργεί με σχετικές εφαρμογές/συστήματα που έχουν
αναπτύξει:
‐ το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ο ΟΑΕΔ
και ο ΔΟΑΤΑΠ που αφορούν κυρίως ελέγχους που διενεργεί η
Διεύθυνση
Μητρώων για την έγκριση μιας αίτησης
‐ Εφαρμογές/συστήματα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, όπως: ΚΗΣΚ, ΜΗΜΕΔ
Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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Ωφελούµενοι
Το όφελος από την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Συντελεστών Παραγωγής ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) είναι πολλαπλό, καθώς
βασικοί ωφελούµενοι είναι τόσο η δηµόσια διοίκηση (η
αρµόδια υπηρεσία τήρησης των Μητρώων και οι περίπου
3.000 αναθέτουσες αρχές της χώρας), όσο και τα φυσικά
πρόσωπα (µελετητές, κατασκευαστές, τεχνίτες) και οι
οικονοµικοί φορείς (µελετητικές εταιρείες, εργοληπτικές
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τεχνιτών κ.ά.).

Γ∆- Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
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