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για

Κύριοι,
Με την παρούσα, και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής µας, σας υποβάλλουµε πρόσθετες
παρατηρήσεις και προτάσεις του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων, Περιορισµένης
Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ επί του σχεδίου νόµου για την
τροποποίηση του κώδικα δηµοσίων έργων ν.3669/2008 που µας κοινοποιήσατε την
4.8.2010.
Οι τελικές και ολοκληρωµένες προτάσεις µας θα σας αποσταλούν αφού:
- µας γνωστοποιηθούν οι δικές σας τοποθετήσεις επί των σοβαρών ενστάσεων και
αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν, σχεδόν οµόφωνα, από όλες τις εργοληπτικές
οργανώσεις στις τρείς διαδοχικές συναντήσεις µας και
- ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενες καταστατικές διαδικασίες του Συνδέσµου µας.
Είναι αυτονόητο ότι παραµένουµε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βελτίωση ή
διευκρίνιση για το σοβαρό θέµα της αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου παραγωγής
δηµοσίων έργων, που αφορά άµεσα στην επιβίωση των χιλιάδων επιχειρήσεων του κλάδου.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ

Συν.: Πρόσθετες Παρατηρήσεις & Προτάσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου για τροποποίηση
του Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων (ν.3669/2008)»
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•

Άρθρ. 12 παρ. 3 του νοµοσχεδίου:
Ορθή και επιβεβληµένη αναµφισβήτητα η ρύθµιση περί αναστολής της
προθεσµίας άσκησης της προσφυγής για το χρονικό διάστηµα από 1/8 έως 31/8
κάθε έτους. Βεβαίως, όσον αφορά τις υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία
των διοικητικών δικαστηρίων, η αναστολή των προθεσµιών άσκησης ενδίκων
βοηθηµάτων και µέσων προβλέπεται στο άρθρο 61 παρ. 4 του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, η οποία εφαρµόζεται συµπληρωµατικώς και στις
διαφορές από δηµόσια έργα˙ διάταξη που τα διοικητικά δικαστήρια παγίως
εφαρµόζουν στις διαφορές που εκδικάζουν. Εποµένως, η διάταξη αυτή είναι
κρίσιµη µόνο για τις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθµιση στον Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Ενόψει των προαναφερθέντων, προτείνουµε, προς τον σκοπό της επίτευξης
ενιαίων δικονοµικών ρυθµίσεων ως προς αµφότερες τις δικαιοδοσίες, να
εισαχθεί µεταβατική διάταξη που θα ορίζει ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί
η διαχρονικώς ενιαία αντιµετώπιση του ζητήµατος ως προς όλες τις διαφορές
από δηµόσια έργα, είτε υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών είτε των
διοικητικών δικαστηρίων.

•

Η παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 θα πρέπει να προσαρµοσθεί ώστε
να καταστεί διάταξη διαρκούς εφαρµογής και η διενέργεια της τακτικής
αναθεώρησης να µην αποτελεί κώλυµα για τη διαδικασία συγχώνευσης, αλλά
ούτε και το αντίστροφο, δηλ. η διαδικασία συγχώνευσης να µην προκαλεί
δυσχέρειες κατά την τακτική αναθεώρηση. Ήτοι, η υποβολή δήλωσης έναρξης
της διαδικασίας συγχώνευσης στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντός των νοµίµων προθεσµιών για την υποβολή αίτησης
τακτικής αναθεώρησης υποκαθιστά την αίτηση για τη διενέργεια τακτικής
αναθεώρησης, η οποία θα διενεργηθεί µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
επί της εργοληπτικής επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Από
την άλλη πλευρά, οι υπό συγχώνευση εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν κωλύονται
να υποβάλουν αιτήσεις τακτικής αναθεώρησης της εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ.
και ακολούθως, είτε µετά την ολοκλήρωση της τακτικής αναθεώρησης είτε εκ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

παραλλήλου, να υποβάλουν δήλωση συγχώνευσης, να ξεκινήσουν τη διαδικασία
συγχώνευσης και µετά την ολοκλήρωσή της να υποβάλουν αίτηση κατάταξης
στο Μ.Ε.ΕΠ. της ανώνυµης εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Το
ποια πορεία θα ακολουθηθεί, εναπόκειται στη βούληση των συγχωνευοµένων
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Επ’ ουδενί όµως η διαδικασία της συγχώνευσης
και η παράλληλη διαδικασία της τακτικής αναθεώρησης δύνανται να
αποτελέσουν, εκάστη εξ αυτών, εµπόδιο για την οµαλή και πρόσφορη
ολοκλήρωση της άλλης. Τούτο επιβάλλεται από τη συνταγµατικώς αλλά και σε
επίπεδο πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου προστατευόµενη αρχή της οικονοµικής
και επιχειρηµατικής ελευθερίας, η οποία επιτάσσει την ακώλυτη διενέργεια των
συγχωνεύσεων ανωνύµων εταιρειών, υπό τις ειδικότερες βεβαίως προϋποθέσεις
που προβλέπονται στο δίκαιο περί ανωνύµων εταιρειών. Εποµένως, αντιβαίνει
προς την εν λόγω συνταγµατικώς και σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου
κατοχυρωµένη γενική αρχή του δικαίου, η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών να
αποκλείεται ή να παρεµποδίζεται είτε αµέσως είτε εµµέσως από διαδικαστικής
φύσεως προσκόµµατα, τα οποία εγείρονται καθ’ ερµηνεία διατάξεων που
ανήκουν σε άλλο τοµέα του δικαίου, όπως εν προκειµένω της ειδικής περί
δηµοσίων έργων νοµοθεσίας. Υπό την έννοια αυτή, εφόσον η υποβολή δήλωσης
έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης εντός των νοµίµων προθεσµιών
υποκαθιστά την υποβολή αίτησης για διενέργεια τακτικής αναθεώρησης, κατά
µείζονα λόγο, εάν υποβληθούν για τη διενέργεια τακτικής αναθεώρησης αιτήσεις
από τις υπό συγχώνευση εταιρείες, το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει ούτε την
πρόοδο της συγχώνευσης, ούτε την κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. της ανώνυµης
εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, οποτεδήποτε και αν
ολοκληρωθεί η τελευταία. Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε την ακόλουθη
τροποποίηση, που κατ’ ουσία συνιστά αυθεντική ερµηνεία υφισταµένων
διατάξεων:
Στο τέλος του άρθρου 96 του Κ.∆.Ε. προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος, η οποία λαµβάνει αριθµό 4:
«4. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες σε οποιαδήποτε τάξη του
Μ.Ε.ΕΠ. δύνανται ύστερα από συγχώνευση, µόνο µε βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993
(ΦΕΚ 137 Α) και του κ.ν. 2190/1920, να υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την
κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
θέτει ο νόµος αυτός, τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που θα
εκδοθούν µε εξουσιοδότησή του. Οι ενδιαφερόµενες για συγχώνευση εργοληπτικές
επιχειρήσεις υποβάλλουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. δήλωση έναρξης της
διαδικασίας συγχώνευσης. Στην ανωτέρω δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης
πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι εταιρείες του Μ.Ε.ΕΠ. που θα συµµετέχουν στη
συγχώνευση, χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Η δήλωση µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε,
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ανεξαρτήτως του χρόνου της προηγούµενης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης. Η
συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα µηνών από του χρόνου
υποβολής της δήλωσης, διαφορετικά η δήλωση θεωρείται ως µη γενόµενη.

Κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας συγχώνευσης παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των πτυχίων των
συγχωνευοµένων εταιρειών.
Εντός ενός µηνός από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η εταιρεία που θα προέλθει
από αυτήν υποβάλλει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση για κατάταξή της στο
Μ.Ε.ΕΠ. και κατατάσσεται σ’ αυτό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου, η εταιρεία που προέρχεται από τη
συγχώνευση δύναται να µετέχει στους διαγωνισµούς χρησιµοποιώντας οιοδήποτε από τα
πτυχία των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και επί αποσχίσεως -εισφοράς
κατασκευαστικού κλάδου εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. Στην περίπτωση αυτή ο
αποσχιζόµενος -εισφερόµενος κλάδος λογίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως
αυτοτελής εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. και στα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία
περιλαµβάνεται και το εργοληπτικό πτυχίο της επιχείρησης από την οποία προέρχεται ο κλάδος
που αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στη νέα εταιρεία.»

•

Η παρ. 3 του άρθρου 97 του Κ.∆.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μετά την παρέλευση διετίας από την τελευταία τακτική αναθεώρηση µπορεί να γίνει έκτακτη
αναθεώρηση µε αίτηση της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσµατα της
έκτακτης αναθεώρησης ισχύουν µέχρι την παρέλευση της τριετίας για τη διενέργεια της
επόµενης τακτικής αναθεώρησης.»

Αναγκαία τροποποίηση, ώστε να συµβαδίζει µε την ορθή ερµηνευτική
προσέγγιση της ΓνΝΣΚ 105/2008.

•

Το άρθρο 99 § 2 γ’ i & ii τροποποιείται ως ακολούθως:
i. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η
αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πιστοποιηµένη από
συµβολαιογράφο είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής), όπως αυτή
αναφέρεται στην οικονοµική κατάσταση του τελευταίου προ της αναθεώρησης έτους χρήσης
ή στην προσωρινή οικονοµική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από ορκωτό
ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης είτε η αξία των ακινήτων βάσει
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έκθεσης ορκωτού εκτιµητή. Η επιχείρηση προσκοµίζει ειδική κατάσταση µε βεβαίωση
ορκωτού ελεγκτή, στην οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και
υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών. Για τα απούλητα ακίνητα η αξία προσδιορίζεται από
την

αντικειµενική

αξία

της

όπως

αυτή

βεβαιώνεται

από

συµβολαιογράφο

και

διαπιστώνεται από το εργολαβικό συµφωνητικό καθώς και βεβαίωση του επιβλέποντος
µηχανικού για το στάδιο της κατασκευής στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο. Όπου δεν
υπάρχει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων λαµβάνεται η
αξία από την εκτίµηση ορκωτών εκτιµητών. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των
υποβαλλόµενων στοιχείων που αφορούν ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να
υποβάλλει επικυρωµένα αντίγραφα των συµβολαίων πώλησης, επικυρωµένα αντίγραφα
των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων, κατάσταση των τιµολογίων εσόδων που έχει
εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιµολόγια εσόδων και κάθε άλλο
συµπληρωµατικό στοιχείο που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

ii. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων,
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους
προσαυξηµένη κατά σαράντα τοις εκατό (40%) µετά και την πραγµατοποίηση των αποσβέσεων
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω
κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων, εκτός των
επιβατικών αυτοκινήτων, δεν µπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού.
Η αξία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών
µέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, προκύπτει από την οικονοµική κατάσταση
τέλους χρήσης του έτους που δηλώνει η επιχείρηση ή από προσωρινή οικονοµική
κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό εκτιµητή και δηµοσιεύεται πριν από την
υποβολή της αίτησης. Η έκθεση του ορκωτού εκτιµητή ισχύει µέχρι την επόµενη
αναθεώρηση, αφού πραγµατοποιηθούν οι αποσβέσεις που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία.
Για τον υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων της
επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, περιλαµβανοµένης της προσαύξησης αυτής
κατά σαράντα τοις εκατό (40%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Εναλλακτικά και κατ’ επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαµβάνεται υπόψη η
αξία του ανωτέρου κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των µεταφορικών
µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, µετά από εκτίµηση ορκωτού εκτιµητή. Η συνολικά
προσδιοριζόµενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των
µεταφορικών µέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν µπορεί να υπερβεί το εκατό τοις
εκατό (100%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίµηση που θα έχει υποβληθεί από
την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π..»
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•

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 99 του Κ.∆.Ε. προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Για τις εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ ή είναι εγγεγραµµένες σε
τάξη κατώτερη της τρίτης, ο Συντελεστής Γ΄του Τύπου Κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό
80% του Συντελεστή Γ΄, όπως αυτός καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις για τις
επιχειρήσεις τρίτης τάξης του ΜΕΕΠ.»

Η ανωτέρω διάταξη υφίσταται ήδη στο άρθρο 100 παρ. 6 του Κ.∆.Ε., η σωστή
της θέση όµως είναι εδώ, ως διάταξη γενικότερης εφαρµογής.
•

Το άρθρο 99 παρ. 2β του Κ.∆.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
β) Ως αριθµητής του κλάσµατος α2 λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του
παθητικού της εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων» µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου των Ειδικών Αφορολόγητων
Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών που
προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν
από την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου

έτους ή από προσωρινή οικονοµική

κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της
αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων
που έχουν φορολογηθεί και του αναλογούντος φόρου για το τµήµα που δεν έχει φορολογηθεί και
ο οποίος αφαιρείται από το «Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων» απαιτείται βεβαίωση ορκωτού
ελεγκτή.»

•

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 99 του Κ.∆.Ε. προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
“Εργοληπτική Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή
έχει προκύψει από συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση κατάταξης στο Μ.Ε.ΕΠ., δύναται να
καταταγεί σε οιαδήποτε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον πληροί τις προς τούτο απαιτούµενες
προϋποθέσεις.”

•

Το άρθρο 100 παρ. 8 δ’ τροποποιείται ως ακολούθως:
δ) ∆ιαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παρ.2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 99 του
παρόντος κώδικα, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης,
στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ. της παρ. 2 του άρθρου 99 του
παρόντος κώδικα. Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το είκοσι τοις εκατό (20%) πρέπει να
είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το πενήντα τοις εκατό (50%) µηχανολογικός
εξοπλισµός και κάθε είδους µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
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•

Το άρθρο 100 παρ. 8 ε i αντικαθίσταται ως ακολούθως:
i)

«Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού ,προς
το « Σύνολο των Υποχρεώσεων ( ΣΥ )». Από το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων
τα

ποσά

Οφειλόµενου Κεφαλαίου και τα

αφαιρούνται

ποσά που προορίζονται για Αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου .Τα ποσά της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αφαιρούνται
εφόσον

υποβάλλεται βεβαίωση της Αρµόδια Αρχής που να πιστοποιεί ότι τα ποσά

κατατέθηκαν σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασµό της Εργοληπτικής Επιχείρησης και .
βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή. Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, τις µακροπρόθεσµες
τραπεζικές υποχρεώσεις των επόµενων οικονοµικών χρήσεων, τα υπόλοιπα οφειλών από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τις τιµολογηµένες απαιτήσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και τις απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από
εγκεκριµένους λογαριασµούς ∆ηµοσίων Έργων (των υπηρεσιών όπου εφαρµόζεται ο παρών
νόµος) και προσδιορίζοντα από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης για την οποία
έχουν υποβληθεί οικονοµικές καταστάσεις και βάσει των οποίων εξετάζεται η κατάταξη των
επιχειρήσεων.

•

Η παρ. 9 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του παρόντος κώδικα, λαµβάνονται
υπόψη µόνο κατά την τακτική και την, µε πρωτοβουλία της επιχείρησης, έκτακτη
αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και
δεν θεωρούνται δυσµενές στοιχείο κατά την έννοια της παρ. 12 του άρθρου 92 του
παρόντος κώδικα, για τη διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τα άνω η µη τήρηση
των δεικτών βιωσιµότητας, η εργοληπτική επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ. ή
υποβιβάζεται σε τάξη όπου δεν απαιτείται η τήρηση των δεικτών βιωσιµότητας.»
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