
«δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δηµόσιας
χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη.
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνε-
ται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών
αδειών.
Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ο-

ρίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.»
21. Η  περίπτωση  γ΄  της  παρ . 2 του  άρθρου  14 του

ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να µην έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο έ-

τος της ηλικίας τους.»
22. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216)

καταργείται.
23. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 121

του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και για
την ακινησία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 107
Τροποποίηση της κωδικοποιηµένης νοµοθεσίας

κατασκευής δηµόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116)

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων (κ.ν. 3669/2008), αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«α) Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύ-
κλος εργασιών της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. εργο-
ληπτικής επιχείρησης, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε από
την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από
το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να επικαλεστεί τον κύκλο εργασιών της, του
αµέσως προηγούµενου έτους από την προαναφερθείσα
περίοδο, εφόσον δεν κάνει χρήση του τελευταίου έτους
της και η εµπειρία αυτού του έτους δεν έχει χρησιµοποι-
ηθεί σε προηγούµενη αίτησή της. Ο ανωτέρω κύκλος ερ-
γασιών προσδιορίζεται ως εξής:».

2. Μετά την υποπερίπτωση v της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3669/2008, προστίθεται υποπερίπτωση vi
ως ακολούθως:

«vi. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν
στο εξωτερικό, από θυγατρικές τους επιχειρήσεις µε έ-
δρα στην αλλοδαπή, λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που
προκύπτει από επικυρωµένο πιστοποιητικό του κυρίου
του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη κατά-
σταση τιµολογίων εσόδων, βεβαιωµένη από ορκωτό ελε-
γκτή λογιστή, για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιµο-
λόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήµατος της θυγατρικής επιχείρησης στο ε-
ξωτερικό, επικυρωµένες για τη γνησιότητά τους από τις
αρµόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εί-
ναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκοµιστεί βε-
βαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της χώρας που ε-
κτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο α-
νάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή µέρος αυ-
τού, καθώς και το συµφωνητικό βεβαίωσης της χρονολο-
γίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση

της κατασκευής του έργου ή µέρους αυτού.»
3. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

99 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δη-
µόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπο-
λογισµό του αριθµητή του κλάσµατος α3 του τύπου κα-
τάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των ελάχιστων ο-
ρίων παγίων και µηχανολογικού εξοπλισµού, τα πάγια
στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, κα-
θώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που υποχρεωτικά
αγοράζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης
εφόσον αυτό προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. δ) Τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται ως παρονοµα-
στές στα κλάσµατα α1, α2, α3 του Τµήµατος Α του Τύ-
που Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώ-
ρηση ορίζονται ως εξής:

i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
δύο εκατοµµύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (2.025.000) ευ-
ρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ,

ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
τέσσερα εκατοµµύρια  εκατόν  είκοσι  πέντε  χιλιάδες
(4.125.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατοµµύριο
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

iii. για την πέµπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
έντεκα εκατοµµύρια  διακόσιες  πενήντα  χιλιάδες
(11.250.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα εκατοµ-
µύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πά-
για σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ,

iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εί-
κοσι δύο  εκατοµµύρια  πεντακόσιες   χιλιάδες
(22.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε εννέα εκατοµµύ-
ρια (9.000.000) ευρώ και τα πάγια σε ένα εκατοµµύριο ο-
κτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ,

v. για την έβδοµη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
εκατόν τριάντα πέντε εκατοµµύρια (135.000.000) ευρώ,
τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000)
ευρώ και  τα  πάγια  σε  δεκαοκτώ  εκατοµµύρια
(18.000.000) ευρώ.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του συνόλου
του κατασκευαστικού τους κλάδου, ο Συντελεστής Κα-
τάταξης Γ΄ καθεµίας από αυτές λαµβάνεται ανάλογα µε
το συνολικό αριθµό ως εξής:
α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισµα των Συντελεστών

Κατάταξης Γ΄ της καθεµίας.
β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται

το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συντελεστή Κατάταξης
Γ΄ της επιχείρησης αυτής και
δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθε-

ται το σαράντα τοις εκατό (40%) του Συντελεστή Κατά-
ταξης Γ΄ αυτής.
Για τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις πέραν της τε-
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τάρτης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατά-
ταξης Γ΄.
Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συ-

ντελεστή Κατάταξης Γ΄ καθορίζεται από την επιχείρηση
που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.»

6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ-
σεις σε  τράπεζα , τουλάχιστον  πενήντα  χιλιάδων
(50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενι-
κές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πε-
νήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις
σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφο-
ρούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, µηχανολογικό εξοπλι-
σµό και µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτο-
κίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ’
επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειµενική αξία που ι-
σχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιού-
µενη από  συµ βολαιογράφο είτε  η  αξία  αυτών, όπως
προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς ή το
κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο
στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισµό και τα µε-
ταφορικά µέσα, η αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.»

7. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευ-
ής δηµόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3669/2008, αντικαθίστανται ως εξής:

«5.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ-
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή
τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και
πάγια στοιχεία  συνολικής  αξίας  εκατό  χιλιάδων
(100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρµόζο-
νται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 4.»

8. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση έναν
(1) τεχνικό  Μ.Ε.Κ . Δ΄  βαθµίδας  και  έναν  (1) τεχνικό
Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας, τουλάχιστον.»

9. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική
τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο
αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:

i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων
απαιτείται στελέχωση  τουλάχιστον  δύο  (2) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας, και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την
τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλά-
χιστον (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για κάθε επι-
πλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχω-
ση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας.

ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων α-
παιτείται στελέχωση  τουλάχιστον  τριών  (3) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι την τέ-
ταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχι-
στον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για κάθε ε-
πιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέ-
χωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας.

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων α-
παιτείται στελέχωση  τουλάχιστον  πέντε  (5) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄
βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για
κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη,
απαιτείται συµπληρωµατική  στελέχωση  τουλάχιστον
τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για τις επι-
πλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική στελέχω-
ση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας ανά κατηγορία.

iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχι-
στον δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας
και δώδεκα (12) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Από τη
στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δέκα (10) τε-
χνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι σε
τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄
βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλε-
κτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ.
Δ΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία
βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη

µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συµπληρω-
µατική τους  στελέχωση , ένας  (1) τεχνικός  Μ.Ε.Κ . Δ΄
βαθµίδας, µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και έ-
νας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας µε δύο (2) τεχνι-
κούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν
να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συ-
µπληρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνι-
κοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄
βαθµίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.
Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη

κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, µπορεί
να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγε-
γραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή
και άλλα πρόσωπα.»

Άρθρο 108
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 39 του
ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµό-
σιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, αποτελείται  από  δεκατρία  (13) µέλη, ένα  εκ
των οποίων υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του
από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ένα
µαζί µε τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και ανά ένα υποδεικνύεται
µαζί µε τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσµο Ελληνι-
κών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), το Σύλ-
λογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) και το Σύλλογο Με-
λετητών Δηµόσιων  Έργων  Κεντρικής  Μακεδονίας
(Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).»
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