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Θέµα: Ορισµένες επείγουσες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προσχεδίου 
Π.∆ γιά το νέο ΜΕΕΠ. 
 
                   
Από µιά πρώτη µατιά στο προς ψήφιση Π.∆ για το νέο ΜΕΕΠ θα ήθελα να επισηµάνω τα 
εξής: 
 
Α) Με το άρθρο 53 του προς ψήφιση Π.∆ για το νέο ΜΕΕΠ (ΜΗ.Ε.Ε∆Ε) θεσπίζεται 
ελάχιστος ειδικός κύκλος εργασιών εντός της πενταετίας για κάθε κατηγορία έργων 
(οδοποιία, υδραυλικά κ.λ.π) και στις τάξεις 2η και 3η (που δεν απαιτείτο µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία) ενώ αυξάνεται ο προβλεπόµενος  στις µεγαλύτερες τάξεις 4η -7η από 5% του 
συνολικού ελάχιστου τζίρου που ισχύει σήµερα, σε 20% µε τις νέες διατάξεις και εντός 
της τελευταίας πενταετίας. 
Επίσης προβλέπεται στο άρθρο 64 για τις µεταβατικές διατάξεις ότι εντός 9 µηνών από 
την ψήφιση του νέου Π.∆ όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε 
έκτακτη επανάκριση µε βάση τις νέες διατάξεις. Άρα ας πούµε µία επιχείρηση πού είχε 
πτυχίο 3ης γενικό θα πρέπει τώρα για να το κρατήσει σε κάθε κατηγορία εργασιών να 
παρουσιάσει τζίρο τουλάχιστον 312.000 την τελευταία πενταετία. 
Θα πεί κανείς δεν είναι λογικό αυτό; 
Φυσικά και θα ήταν αν: 
α) η τελευταία πενταετία δεν ήταν "µαύρη" και στείρα από πλευράς έργων λόγω της 
οικονοµικής δυσπραγίας και της δραµατικής µείωσης του προγράµµατος δηµοσίων 
επενδύσεων. 
β) δεν επρόκειτο περί διατάξεων πού εφόσον δεν επροβλέποντο µέχρι σήµερα δεν είχαν 
λάβει µέριµνα οι επιχειρήσεις για την κάλυψή τους και φυσικά είναι σχεδόν αδύνατον να 
καλυφθούν τώρα εντός 9 µηνών. 
Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί νέων διατάξεων µε αναδροµική ισχύ πενταετίας 
πράγµα αντισυνταγµατικό και παράνοµο. 
γ) δεν επιβραβεύονταν µε τον τρόπο αυτό όσοι φρόντιζαν στα χρόνια της κρίσης να 
έχουν τζίρους χτυπώντας έργα αλύπητα µε τεράστιες εκπτώσεις και µε ότι αυτό 
συνεπάγεται. 
Έτσι λοιπόν αν εφαρµοστούν αυτές οι διατάξεις πολλές υγιείς και συνετές επιχειρήσεις 
του κλάδου πέραν της ανεργίας των τελευταίων ετών κινδυνεύουν να υποβαθµίσουν και 
τα πτυχία τους από πάνω !! 
Προτείνω εναλλακτικά: 
1)Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων για τον ειδικό κύκλο εργασιών στις κατηγορίες να 
αρχίζει από την επόµενη της έκτακτης επανάκρισης του 9µήνου ούτως ώστε να υπάρχει 
ο απαιτούµενος χρόνος για την δηµιουργία του απαιτούµενου ειδικού κύκλου εργασιών. 
Εννοείται ότι για τις υπόλοιπες ρυθµίσεις θα ισχύουν τα προβλεπόµενα. 
2)Να αυξηθεί από 5 σε 10 χρόνια (δεκαετία) ο χρόνος εκτέλεσης του απαιτούµενου 
ειδικού κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
9ΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 
Για κάθε επόµενη επανάκριση να ισχύει η πενταετία.  



Β) Στο άρθρο 119 παρ.4 του ν.4472/2017 προβλέπεται ότι πέραν των οικονοµικών 
φορέων που ανήκουν σε τάξεις του ΜΕΕΠ στους διαγωνισµούς θα µπορούν να λάβουν 
µέρος και οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε αναγνωρισµένα µητρώα και 
εκπληρούν τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν.4412/2016. 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι στις διακηρύξεις των διαγωνισµών 
πέραν των ελάχιστων καλούµενων τάξεων θα προβλέπονται και κριτήρια επιλογής για 
αλλοδαπούς αλλά και ηµεδαπούς που πιθανά δεν καλύπτουν την τάξη αλλά καλύπτουν 
τα κριτήρια. 
Ποιά θα πρέπει να είναι όµως τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας; 
Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να ταυτίζονται µε τα ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια της 
κατώτερης καλούµενης τάξης (κύκλος εργασιών, στελέχωση, ίδια κεφάλαια, πάγια  και 
ειδικός κύκλος εργασιών της κατηγορίας). 
Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχουν σοβαρά θέµατα προσφυγών κατά των 
διακηρύξεων για παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας. 
Αυτό όµως θα πρέπει να καλυφθεί νοµικά και να µην αφεθεί στην απόλυτη ευχέρεια κάθε 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Γ) Στο τέλος του άρθρο 61 του προσχεδίου του νέου Π.∆ για τα ΜΕΕΠ στις 28/5/2017 
υπήρχε η εξής παράγραφος: 
"4. Κοινοπραξίες  εργοληπτικών   επιχειρήσεων   καταταγµένων   σε   κατώτερη τάξη  (ή  
τάξεις)  από  την  καλούµενη  (ή  καλούµενες)   σε   συγκεκριµένη κατηγορία (ή 
κατηγορίες) έργων,  δύνανται  να  µετέχουν  σε  διαγωνισµούς δηµοσίων  έργων  χωρίς  
την  επίκληση   ικανοτήτων   τρίτων   φορέων,   εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι 
πληρούν αθροιστικά όλα  τα  κριτήρια  της κατώτερης  καλούµενης  τάξης  (ή  τάξεων).  
Οι  κοινοπραξίες   συνάπτονται ελεύθερα  και  δεν  υφίσταται  κανένας   περιορισµός   
αναφορικά   µε   τις   τάξεις των κοινοπρακτουσών εργοληπτικών επιχειρήσεων." 
Η ανωτέρω παράγραφος απαλείφθηκε στο τελευταίο σχέδιο Π.∆ στις 28/6/2017. 
Κατά τη γνώµη µου πολύ κακώς απαλείφθηκε διότι εφόσον προβλέπονται ελεύθερα 
συναπτόµενες ενώσεις φορέων προκειµένου να καλύπτονται τα κριτήρια επιλογής γιατί 
δεν πρέπει να προβλέπεται το αντίστοιχο για τα κριτήρια των τάξεων; 
Εννοείται φυσικά ότι στην περίπτωση αυτή η διάταξη της παρ.2β του άρθρου 76 του 
ν.4412/2016 πρέπει να καταργηθεί. 
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