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ΘΕΜΑ:

Προσδιορισµός ηµερολογιακού τριµήνου βάσει άρθρου 100 παρ. 11 Ν.
3669/2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν.
4155/2013.

Αξιότιµοι κύριοι,
Με το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4155/2013 προστέθηκε η παράγραφος 11 στο άρθρο 100 του
Ν. 3669/2008 (Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Όπου στις διατάξεις περί
Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά για προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά θα
έχουν συνταχθεί στο τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο, πριν την υποβολή της αίτησης».

Με την Εγκύκλιο 23/2013 (αρ. πρωτ. ∆15/οικ/10163/12-6-2013), ωστόσο, ο όρος
«ηµερολογιακό τρίµηνο» ερµηνεύθηκε ως έχων την έννοια ενός εκάστου των τεσσάρων
ηµερολογιακών τριµήνων κάθε ηµερολογιακού έτους (ήτοι 1/1 – 31/3, 1/4 – 30/6, 1/7 –
30/9 & 1/10 – 31/12). Εποµένως, µε βάση την ανωτέρω ερµηνεία, µία εργοληπτική
επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης την 20/9, θα πρέπει να προσκοµίζει
τις οικονοµικές καταστάσεις που λήγουν την 30/6.

Η ανωτέρω ερµηνεία δεν είναι ορθή και, επιπροσθέτως, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
κατά την αναθεώρηση των εργοληπτικών πτυχίων, ιδίως όσων εργοληπτικών επιχειρήσεων
τυχαίνει να έχουν συγχωνευθεί και υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για την κατάταξή τους
στο Μ.Ε.ΕΠ. µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η έννοια του ηµερολογιακού τριµήνου είναι σαφής από γλωσσικής και νοµικής απόψεως:
Ηµερολογιακό τρίµηνο είναι η χρονική περίοδος που αντιστοιχεί σε τρεις
συναπτούς ηµερολογιακούς µήνες και η οποία αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του
πρώτου ηµερολογιακού µηνός και λήγει την τελευταία ηµέρα του τρίτου
ηµερολογιακού µηνός. Εποµένως, ηµερολογιακά τρίµηνα είναι οι περίοδοι 1/1 – 31/3, 1/2
– 30/4, 1/3 – 31/5 κ.λπ.. Κατά συνέπεια, η έννοια της νοµοθετικής διάταξης είναι σαφής:
Ως ηµερολογιακό τρίµηνο λαµβάνεται το ηµερολογιακό τρίµηνο που έχει προηγηθεί του κατά
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περίπτωση γεγονότος αναφοράς. Π.χ., εάν η αίτηση τακτικής αναθεώρησης υποβάλλεται την
20/9, απαιτείται να προσκοµισθούν οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία λήξης περιόδου
οποιαδήποτε ηµεροµηνία εντός του ηµερολογιακού τριµήνου 1/6 – 31/8 και όχι η λήξη της
περιόδου των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων να είναι η 30/6, όπως υπολαµβάνει η
εγκύκλιος.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένων των σοβαρών προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά
την προετοιµασία των φακέλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την αναθεώρηση των
εργοληπτικών τους πτυχίων, παρακαλούµε όπως αναθεωρήσετε το σχετικό εδάφιο της
Εγκυκλίου 23/2013 σύµφωνα µε την ορθή έννοια του ηµερολογιακού τριµήνου, όπως
εκτίθεται ανωτέρω.

Με τιµή,
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