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ΘΕΜΑ:  Αναλογική αναπροσαρµογή ανώτατου ορίου 

κοινοπραξιών εταιρειών 6ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Στην προσθήκη – τροπολογία που θα περιληφθεί στο σχέδιο νόµου 
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του 
Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα 
και ρύθµιση συναφών θεµάτων» περιλαµβάνεται και η ακόλουθη 
τροποποίηση των εδαφίων 2, 3 και 4 της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984: «Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στην έκτη 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο 
προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) 
ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής της καθεµιάς στα 
κέρδη και τις ζηµίες της κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%». 
 
Με την ανωτέρω τροπολογία δεν αίρεται η δυσµενής µεταχείριση των 
κοινοπραξιών εταιρειών 6ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία οδήγησε τελικά 
στην ακύρωση της Υ.Α. Α.Π.17 α/08/35/ΦΝ 430/8.4.2003 µε την υπ’ αρ. 
1443/2007 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ενώ µε τις 
προτεινόµενες τροπολογίες τα όρια όλων των τάξεων αυξάνονται κατά 
25% περίπου (όπως, δηλαδή, είχε συµβεί και µε την ακυρωθείσα 
υπουργική απόφαση), το ανώτατο όριο των κοινοπραξιών περισσότερων 
των δύο εταιρειών της 6ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. παραµένει σχεδόν 
αµετάβλητο στα επίπεδα που είχε καθορίσει ο ν. 2940/2001. Η 
συγκεκριµένη ρύθµιση συνιστά διακριτική µεταχείριση σε βάρος των 
εταιρειών 6ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., που ευρίσκονται αντιµέτωπες µε την 
προοπτική της δραστικής συρρίκνωσης του πεδίου της επιχειρηµατικής 
τους δράσης και του «ζωτικού» τους χώρου στην αγορά των δηµοσίων 
έργων, χωρίς να συντρέχει οιοσδήποτε εύλογος και αντικειµενικά 
υποστηρίξιµος λόγος προς τούτο. 
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Ενόψει των ανωτέρω ρυθµίσεων, που είναι καταφανέστατα άδικες για τις 
εταιρείες 6ης τάξης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του 
ανωτάτου ορίου ανάληψης έργων από κοινοπραξίες εταιρειών 6ης τάξης 
ανάλογη µε τις αυξήσεις που δόθηκαν στα ανώτατα όρια των λοιπών 
τάξεων, ήτοι ποσοστού 25% περίπου. Κατά συνέπεια, πιστεύουµε ότι η 
συγκεκριµένη τροπολογία πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: 
«Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στην έκτη τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο 
προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια 
(75.000.000) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής της 
καθεµιάς στα κέρδη και τις ζηµίες της κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον 
σε 25%». 
 Επικουρικώς και σε περίπτωση που κριθεί ότι η αρχική διάκριση 
(που υπήρχε στο ν. 2940/2001 και στη συνέχεια καταργήθηκε µε την 
προδιαληφθείσα υπουργική απόφαση), µεταξύ κοινοπραξιών δύο 
εταιρειών 6ης τάξης και κοινοπραξιών µε περισσότερες των δύο εταιρείες 
- µέλη πρέπει να διατηρηθεί, προτείνουµε τη θέσπιση διαφορετικών 
ανωτάτων ορίων για τους δύο τύπους κοινοπραξιών (ήτοι, µε δύο µόνο 
µέλη και µε περισσότερα από δύο µέλη), µε την ταυτόχρονη αναλογική 
αύξηση κατά 25% των αρχικών τους ορίων, ώστε να υπάρχει σύµπλευση 
και αναλογική µεταχείριση µε τις αυξήσεις των ορίων και για τις λοιπές 
τάξεις που εισάγει η προκείµενη τροπολογία. Εφόσον γίνει δεκτή η 
δεύτερη λύση, η τροπολογία δύναται να έχει την ακόλουθη διατύπωση: 

«α) Όταν κοινοπρακτούν δύο επιχειρήσεις εγγεγραµµένες 
στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το 
ανώτατο όριο προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα εξήντα 
εκατοµµύρια (60.000.000) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι το 
ποσοστό συµµετοχής της καθεµιάς στα κέρδη και τις ζηµίες της 
κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%. 

β) Όταν κοινοπρακτούν περισσότερες των δύο επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία 
εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα 
εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια (75.000.000) ΕΥΡΩ, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής της καθεµιάς στα κέρδη και 
τις ζηµίες της κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.» 

  
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι η αναδιαµόρφωση των προτεινόµενων 
τροπολογιών προς την κατεύθυνση που εκθέσαµε ανωτέρω, αφενός είναι 
καίριας σηµασίας για την επιβίωση σηµαντικού αριθµού εταιρειών 6ης 
τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. (που ως τάξη θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η πλέον 
χειµαζόµενη κατά τη δυσµενή περίοδο που διέρχονται οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις δηµοσίων έργων σήµερα), αφετέρου συνάδει προς τις αρχές 
της ισότητας και της αναλογικότητας, που πρέπει να διέπουν τη 
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νοµοθετική µεταχείριση του συνόλου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
ιδίως κατά την οριοθέτηση του εύρους της επιχειρηµατικής τους δράσης. 
 
                                        Με τιµή, 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΜΟΥΤΑΦΗΣ 
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