
 

 

  

 

 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ                                 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 

 

 



 
 

 

2 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 

Εγγραφή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.(ως τμήμα του ΜΗ.Ε.Τ.Ε) ................................................................................... 3 

Διάρθρωση ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ................................................................................................................... 3 

Έκδοση και παραλαβή απόφασης ΜΗ.Ε.ΕΠ. ................................................................................... 4 

Τήρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. – Πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ........................................................................ 4 

Πιστοποιητικά Εμπειρίας-Οικονομικές Καταστάσεις ...................................................................... 4 

Διάρκεια Ισχύος ................................................................................................................................ 5 

Χρόνος υποβολής αίτησης για τακτική αναθεώρηση και επιπτώσεις ............................................. 5 

Συγκρότηση Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. .......................................................................................................... 6 

Αίτηση Θεραπείας ............................................................................................................................ 6 

Έγγραφή στο Τμήμα Ι  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ................................................................................................ 7 

Κριτήρια εγγραφής ........................................................................................................................... 7 

Δικαιολογητικά ................................................................................................................................. 7 

Aτομικής επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο): .................................................................................. 7 

ΑΕ: ............................................................................................................................................. 8 

ΕΠΕ-ΙΚΕ:..................................................................................................................................... 8 

OE-EE: ....................................................................................................................................... 8 

Έγγραφή στο Τμήμα ΙΙ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ............................................................................................. 10 

Ελάχιστα όρια μέρος Α (κριτήριο Α) ................................................................................................... 11 

Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα  (κριτήριο Β1 Β2) ..................................................................... 15 

Μεταβολή στελεχών ....................................................................................................................... 16 

Ελάχιστο όριο εμπειρίας-Κριτήριο β3 ................................................................................................ 18 

Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες  άλλων φορέων ............................................................... 21 

Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης ............................. 22 

Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ............................... 24 

Ανεκτέλεστο ........................................................................................................................................ 24 

 



 
 

 

3 
 

 

Εγγραφή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.(ως τμήμα του ΜΗ.Ε.Τ.Ε) 

Διάρθρωση ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

Το Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) διαρθρώνεται σε δύο 

Τμήματα (Ι και ΙΙ): 

1. Τμήμα Ι -> επαγγελματικό μητρώο, καταλληλότητα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας (παράρτημα άρθρο 45) 

2. Τμήμα ΙΙ -> επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(παράρτημα  άρθρο 47) 

 

Επισήμανση 

• Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα του Mητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 

• Η σχετική βεβαίωση εγγραφής είναι ενιαία και για τα δύο Τμήματα, διαρθρωνόμενη 

διακριτά ως προς το περιεχόμενό της για τα δύο αυτά Τμήματα. 
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Η  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.  γνωμοδοτεί/αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και 

την κατάταξη των επιχειρήσεων στο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 

a. αφ’ ενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία 

τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε 

b. ετέρου τα  στοιχεία  που  υποβάλλει  η  αιτούσα  επιχείρηση. 

 

Έκδοση και παραλαβή απόφασης ΜΗ.Ε.ΕΠ. 

Μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ.  αυτή αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα 

της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή άλλο 

ηλεκτρονικό τρόπο σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να 

παραλάβει τη βεβαίωση εγγραφής στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

Από τη λήψη της γνωστοποίησης η επιχείρηση δύναται, να έχει άμεση πρόσβαση στη σχετική 

βεβαίωση, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παραλαβή σημειώνονται σε ειδικό 

βιβλίο έντυπο ή ηλεκτρονικό που τηρείται στην Υπηρεσία. 

Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειές της από την 

γνωστοποίηση και πρόσκληση για παραλαβή της βεβαίωσης. 

(Παράρτημα άρθρο 40) 

Τήρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. – Πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

Πιστοποιητικά Εμπειρίας-Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Ο  κύριος  του  έργου  ή  ο  φορέας  κατασκευής  οφείλει  να  συντάσσει  και  υποβάλει  στην 

Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, τα σχετικά πιστοποιητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του.  

Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (έκδοση και υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών) 

από τα ανωτέρω όργανα αποτελεί πειθαρχική παράβαση και το αρμόδιο διοικητικό όργανο είτε 

επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του 

προστίμου μέχρι ποσού αντίστοιχου του μισθού των έξι (6) μηνών είτε τους παραπέμπει στο 

οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενων 

πειθαρχικών ποινών. 
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Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρώτης (1ης) έως έβδομης (7ης) τάξης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

a. Ετήσια υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 

b. Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται από ΟΕΛ  

c. Κατάρτιση έκθεσης δραστηριότητας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ  

 

Χρόνος υποβολής: Πριν από το τέλος  εννιαμήνου  από  τη  λήξη  της  διαχειριστικής  χρήσης  

στην  οποία  αναφέρονται  οι οικονομικές καταστάσεις.   

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά η υπηρεσία ενημερώνει τους Πίνακες Ετήσιου Ελέγχου της 

οικονομικής κατάστασης και λοιπών στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες της τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης 

των επιχειρήσεων και επικαιροποιείται η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε..  

Το περιεχόμενο και τα υποβαλλόμενα στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Μη υποβολή 

των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 4.β του άρθρου 59 

του παρόντος. 

 

Διάρκεια Ισχύος 

Η  κατάταξη  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων ισχύει:  

a .  στην  2η,  3η,  4η,  5η,  6η  και  7η  τάξη  -> για μία τριετία   

b. στην Α1, Α2 και πρώτης (1ης) τάξης ->για μία πενταετία. 

 

Χρόνος υποβολής αίτησης για τακτική αναθεώρηση και επιπτώσεις 

Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή πενταετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται 

ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί, 

διαγράφεται από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και αποδεσμεύονται τα στελέχη της επιχείρησης.  

  

Για την διαγραφή και αποδέσμευση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα 

από την πάροδο της τριανταήμερης προθεσμίας, η δε πράξη αναρτάται στη Διαύγεια σε ειδική 

ενότητα διαπιστωτικών πράξεων της Υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου. 
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Επισημάνσεις 

• Η   υπηρεσία   τήρησης   του   ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   μπορεί   να   ενεργήσει   οποτεδήποτε   

έκτακτη αναθεώρηση, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή 

υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της. 

• Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες 

και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης. Η 

μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε 

τάξη, έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από τη επιχείρηση. 

• Τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί να 

ανατίθενταικαθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τον έλεγχο της 

ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής, επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης 

αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., καθώς και της παροχής 

κάθε είδους τεχνικής βοήθειας. 

(Παράρτημα άρθρο 41) 

 

Συγκρότηση Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. 

 

Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ.), συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να 

ανανεώνεται κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά. 

 

(Παράρτημα άρθρο 42) 

 

  Αίτηση Θεραπείας 

 Κατά αποφάσεων της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. με τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής στο 

Μητρώο, ή η επιχείρηση κατατάσσεται σε χαμηλότερη τάξη/εις από την/τις αιτηθείσα/ες, ή 

υποβιβάζεται κατά τάξη ή τάξεις, ή συνεπάγεται οιασδήποτε μορφής βλαπτική έννομη συνέπεια 

σε βάρος της επιχείρησης, ο αιτών έχει δικαίωμα αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής.  

Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό, κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρμόδια 

Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., η οποία μεριμνά για τη σύνταξη εισήγησης εκδίκασης της 
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αίτησης θεραπείας και η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. γνωμοδοτεί υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από 

την υποβολή της αίτησης θεραπείας. 

Επί των αιτήσεων θεραπείας αποφαίνεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εντός 

προθεσμίας  τριών (3) μηνών από την υποβολή τους. Παρερχομένης άπρακτης της 

προθεσμίας των τριών (3) μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης θεραπείας. 

(Παράρτημα άρθρο 43) 

Έγγραφή στο Τμήμα Ι  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

Οι οικονομικοί φορείς εγγράφονται στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε μια ή περισσότερες 

κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με αίτησή τους 

η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία τήρησης του 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε 

Κριτήρια εγγραφής 

a. η νόμιμη σύσταση, ύπαρξη και εκπροσώπηση του οικονομικού  φορέα  

b. η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής δραστηριότητας κατασκευής 

δημόσιων έργων. 

Δικαιολογητικά 

Η  αίτηση  εγγραφής  συνοδεύεται  από  τα  ακόλουθα,  ανά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  και 

  στοιχεία, καθώς και την προβλεπόμενη εισφορά: 

 

Aτομικής επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο): 

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην Διεύθυνση Μητρώων) 

2. Βεβαίωση  ΜΕΚ  του  φυσικού  προσώπου  (αναζητείται  αυτεπάγγελτα  από  την  

Διεύθυνση Μητρώων) 

3. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια οικονομική εφορία. 
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Για την εγγραφή νομικού προσώπου προσκομίζονται, ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος 

νομικού προσώπου, τα ακόλουθα: 

 

 ΑΕ: 

a. Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό, καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., από το 

οποίο προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η ανάληψη και 

κατασκευή δημοσίων έργων 

b. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή/και Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που 

ορίζει τους εκπροσώπους με αποδεικτικό ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. αν η 

εκπροσώπησης ορίστηκε με πρακτικό ΔΣ 

c. Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό) 

 

ΕΠΕ-ΙΚΕ: 

a. Τελευταίο  Κωδικοποιημένο  Καταστατικό,  καταχωρισμένο  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  από  το 

οποίο προκύπτουν οι εκπρόσωποί τους και ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ 

άλλων, είναι και η  κατασκευή δημοσίων έργων.  Η εκπροσώπηση δύναται να 

αποδεικνύεται και με πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων, και αποδεικτικό 

ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ,. αν η εκπροσώπηση ορίστηκε με πρακτικό Συνέλευσης 

Εταίρων. 

b. Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό) 

 

OE-EE: 

a. Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό, καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., από το 

οποίο προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι και η  κατασκευή 

δημοσίων έργων και οι εκπρόσωποί τους. Αν στο τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό δεν αναγράφονται εκπρόσωποι, αυτοί είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι. 

b. Βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Πιστοποιητικό) 
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Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες 

από τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες έργων: 

a. Έργων οδοποιίας, 

b. οικοδομικών, 

c. υδραυλικών, 

d. ηλεκτρομηχανολογικών,  

e. λιμενικών, 

f. βιομηχανικών – ενεργειακών, 

 

Εξειδικευμένες εργασίες: 

 

g. πρασίνου, 

h. καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων,  

i. γεωτρήσεων, 

j. ειδικών μονώσεων, 

k.  ανελκυστήρων, 

l. ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

m. πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, 

n.  αποκαλύψεως μεταλλείων, 

o. δασοτεχνικά έργα. 

 

Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ελλιπή η Υπηρεσία ζητά τη συμπλήρωσή τους. 

Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή τη 

διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου της 

υπηρεσίας.   

Η  εισήγηση  της  Υπηρεσίας  προς  την  Επιτροπή  ΜΗ.Ε.ΕΠ.   υποβάλλεται  αφού ληφθούν  

υπόψη  οι   τυχόν   υποβληθείσες  αντιρρήσεις  ή   παρέλθει  άπρακτη  η  ταχθείσα 

προθεσμία. 

(Παράρτημα άρθρο 45) 
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Έγγραφή στο Τμήμα ΙΙ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

Η βεβαίωση του Τμήματος ΙΙ συνιστάται από τα Μέρη Α και Β και καλύπτει απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής που περιλαμβάνονται σε διατάξεις των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα: 

α)  Το  ΜΕΡΟΣ  Α  καλύπτει  τις  περιπτώσεις (β)  και  (γ),  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αντίστοιχα, της  παρ.1 του άρθρου 75 

του ν. 4412/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στις παρ. 4 και 5 του υπόψη άρθρου. 

 

β) Το ΜΕΡΟΣ Β καλύπτει τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού: 

(1) της παρ. 1 του άρθρου 73 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη κτλ) 

(2) των περιπτώσεων β) και θ) της παρ.4 του άρθρου 73 (υπό πτώχευση κτλ)και 

(3) του άρθρου 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Τμήμα ΙΙ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αναφορικά με την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 

γίνεται  βάσει ελαχίστων κατωφλίων των κατωτέρω αυτοτελών και ανεξάρτητων κριτηρίων. 

Ειδικότερα, τα κριτήρια κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. έχουν ως 

ακολούθως, εξειδικευόμενα ανά τάξη στα αντίστοιχα άρθρα: 

Α.   Οικονομική   και   χρηματοοικονομική   επάρκεια   - χρηματοοικονομικά μεγέθη:  

a. κύκλος εργασιών, 

b. ίδια  κεφάλαια, 

c. συνολικά πάγια. 

ΤΑΞΗ 3 4 5 6 7 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

            

375.000,00 €  

            

750.000,00 €  

        

2.200.000,00 €  

        

4.400.000,00 €  

      

44.000.000,00 €  

ΠΑΓΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

            

125.000,00 €  

            

250.000,00 €  

            

730.000,00 €  

        

1.460.000,00 €  

      

15.000.000,00 €  

ΚΥΚΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3ετίας) 

            

750.000,00 €  

        

1.500.000,00 €  

        

4.400.000,00 €  

        

8.800.000,00 €  

      

88.000.000,00 €  

 

 

Ελάχιστα απαιτούμενα ανά  τάξη  μεγέθη:  
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα   πρέπει να  τηρεί  τα ελάχιστα απαιτούμενα για την τάξη 

αυτή μεγέθη( παράρτημα άρθρο 51 του παρόντος) 

 

 Τα ελάχιστα όρια μηχανικού εξοπλισμού της εταιρείας που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με 

κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων στις τάξεις τέταρτη έως έβδομη, καθορίζονται σε ποσοστό 

20% των ελαχίστων παγίων που προβλέπονται στις παρ. 14 έως 17 του άρθρου 51 του παρόντος. Ο 

τρόπος υπολογισμού της αξίας του μηχανικού εξοπλισμού είναι αυτός των παρ. 7 και 8 του άρθρου 

51. 

 

Ελάχιστα όρια μέρος Α (κριτήριο Α) 

Κύκλος Εργασιών 

1.  από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αυτοτελώς, σε ένωση ή εγκεκριμένη 

υπεργολαβία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της επιχείρησης και των θυγατρικών της 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή,  

2. κατά την τελευταία τριετία, που προηγείται της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας 

υποβάλλεται η αίτηση 

3. αποδεικνύεται  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις  ή/και φορολογικές δηλώσεις και τις ανά έτος 

αναλυτικές καταστάσεις τιμολογίων εσόδων και συμβολαίων πώλησης, των ανωτέρω 

δραστηριοτήτων, βεβαιωμένες από τον ΟΕΛ της εταιρείας,(1-2 τάξη λογιστή) 

4. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής 

δήλωσης  του  προηγούμενου έτους, η επιχείρηση μπορεί, αντί για φορολογική δήλωση του 

τελευταίου έτους, να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

5.  Κύκλος Εργασιών του τρέχοντος έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο, πριν 

την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται υπόψη εφόσον περιλαμβάνεται σε πλήρεις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις βεβαιωμένες από Ο.Ε.Λ. και αποδεικνύεται επιπλέον 

από περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και αναλυτικές καταστάσεις τιμολογίων κατά τα 

αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

 

 

 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Ως Ίδια Κεφάλαια θεωρείται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού 
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του αιτούντος οικονομικού φορέα στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την 

αφαίρεση: 

1. των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα 

αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, 

2. του Οφειλόμενου Κεφαλαίου, 

3. των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 

4. των ποσών που απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του ΟΕΛ της επιχείρησης, 

τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ή για τα οποία ο ΟΕΛ διατυπώνει επιφύλαξη ή 

αρνητική γνώμη χωρίς να υπολογίζει σε παρατήρηση της έκθεσης ελέγχου του τον 

επηρεασμό των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν προσκομίζει αιτιολογημένη βεβαίωση περί 

του μη επηρεασμού αυτού. 

5. των ποσών που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και εμπίπτουν στις απαγορευτικές 

διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από: 

a. τις οριστικές οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους που 

βεβαιώνονται από ΟΕΛ και δημοσιεύονται πριν την υποβολή της αίτησης ή 

b. από πλήρεις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον έχουν δημοσιευθεί 

οι οριστικές οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε 

πριν την υποβολή της αίτησης, με ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου 

τελευταία ημέρα ημερολογιακού μήνα εντός του τριμήνου πριν την υποβολή 

της αίτησης οι οποίες 

I. βεβαιώνονται, από ΟΕΛ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

κατόπιν πλήρους ελέγχου και 

II. δημοσιεύονται πριν από την υποβολή της αίτησης, σε μια οικονομική 

εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  ή στον δικτυακό τόπο της 

εταιρείας με υποχρέωση διατήρησης της ανάρτησης επί μία πενταετία 

και ανάρτησης στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας τήρησης του 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

c.  Βεβαίωση Ο.Ε.Λ. που θα εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρηση. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας της βεβαίωσης αυτής με τα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων των σημείων α και β (έκθεση ελέγχου) 

υπερισχύουν τα στοιχεία της έκθεσης ελέγχου. 

 

Πάγια 

Ως Πάγια λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία των παγίων (ενσώματων ακινητοποιήσεων) της 
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εταιρείας όπως προκύπτουν από τις οικονομικές της καταστάσεις αφαιρούμενων των ποσών που 

απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του ΟΕΛ της εταιρείας, την αναπόσβεστη αξία των 

παγίων της εταιρείας.Η  αναπόσβεστη  αξία  των  παγίων  της  εταιρείας  (ενσώματων  

ακινητοποιήσεων) προσδιορίζεται από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και από 

αναλυτική κατάσταση παγίων της εταιρείας που βεβαιώνεται από ΟΕΛ, στις οποίες γίνεται ρητή 

αναφορά για τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις. 

Επισήμανση 

Στα πάγια συνυπολογίζονται και τα πάγια των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η επιχείρηση 

σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 

 

Στις  τάξεις  Α1  και  Α2  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  δεν  απαιτείται  ελάχιστο  όριο  Οικονομικής  και 

Χρηματοοικονομική επάρκειας. 

 Επισημάνσεις 

• Δεν απαιτείται ειδική και συγκεκριμένη νομική μορφή εταιρικού σχήματος για την κατάταξη 

εργοληπτικής   επιχείρησης   σε   οποιαδήποτε    τάξη    του    ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.     

• Οι  επιχειρήσεις που αιτούνται την κατάταξή τους στις τάξεις 3η έως 7η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

πρέπει να εφαρμόζουν τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», όπως προβλέπονται στο 

ν.4308/2014, ή τα διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

• Όσοι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. συντάσσουν αναφορικά με την αιτούμενη 

τάξη τις οικονομικές τους καταστάσεις ως εξής: 

 3ης και 4ης τουλάχιστον ως «μικρές οντότητες» 

 

 5ης και 6ης τουλάχιστον ως «μεσαίες οντότητες»  

 

 7ης τουλάχιστον ως «μεγάλες οντότητες» 

 

https://www.analoggroup.gr/xarakthrismos-megethous-ontotitwn 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.analoggroup.gr/xarakthrismos-megethous-ontotitwn
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• Σε περίπτωση που με βάση το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 το μέγεθος οικονομικού φορέα 

προβλέπει την κατάταξή του σε ανώτερη βαθμίδα από την ανωτέρω αναφερόμενη, οι 

οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά τα προβλεπόμενα με βάση την κατάταξή τους 

κατά το άρθρο 2 του ν. του ν. 4308/2014. 

(Παράρτημα άρθρο 51) 
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Β.  Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα - χρησιμοποιούμενα  τεχνικά  και  επαγγελματικά 

μεγέθη:  

a. στελέχωση ανά κατηγορία έργων,  

b. πάγια αναφερόμενα σε εξοπλισμό,  

c. εμπειρία ανά κατηγορία έργων. 

Ελάχιστα απαιτούμενα ανά  τάξη  μεγέθη:  

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα   πρέπει να  τηρεί  τα ελάχιστα απαιτούμενα για την τάξη 

αυτή μεγέθη( παράρτημα άρθρο 52-53 του παρόντος) 

Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα  (κριτήριο Β1 Β2) 

Στελέχωση ανά κατηγορία 

 

ΜΕΚ Β Γ Δ 

3η 

1   1 

1 2   

3 1   

ΜΕΚ Β Γ Δ 

4η 

    2 

  2 1 

2 1 1 

ΜΕΚ Β Γ Δ 

5η 

    3 

  2 2 

  4 1 

2 3 1 

4 2 1 

ΜΕΚ Β Γ Δ 

6η 

    4 

  2 3 

  4 2 

2 3 2 

4 2 2 
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ΜΕΚ Β Γ Δ 

7η 

    7 

  2 6 

  4 5 

  6 4 

2 5 4 

4 4 4 

6 3 4 

Μεταβολή στελεχών 

Οι   εγγεγραμμένες   στο   ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   εργοληπτικές   επιχειρήσεις   οφείλουν   να γνωστοποιούν 

στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κάθε επικείμενη μεταβολή των φυσικών προσώπων που 

αποτελούν τη στελέχωση της επιχείρησης.  

 Η αντικατάσταση στελέχους γίνεται ελεύθερα και ανά πάσα χρονική στιγμή, κατόπιν 

σχετικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται μόνο 

από τα δικαιολογητικά που αφορούν στην μεταβολή.  

 Η αντικατάσταση, αποδέσμευση ή είσοδος στελέχους εγκρίνεται από την επιτροπή 

ΜΗ.Ε.ΕΠ.  

 Η διαδικασία αντικατάστασης, ή εισόδου στελέχους ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά.  

 Σε περίπτωση που η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. διαπιστώσει ότι τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ζητά εντός είκοσι (20) ημερών το αργότερο από την 

υποβολή της αίτησης, τη συμπλήρωσή  τους και η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα 

ημερών εκκινεί από την κατάθεση αυτών. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να επαναληφθεί. 

 Εάν οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες,  η  αντικατάσταση,  ή  η  είσοδος  

στελέχους  καθίσταται  αυτοδίκαιη.  

 Η  υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα της υπηρεσίας τήρησης του 

Μητρώου, ή τον Πρόεδρο και την Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. δύναται να αποτελεί πειθαρχική 

παράβαση και το αρμόδιο διοικητικό όργανο τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό 

όργανο για την επιβολή των κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενων πειθαρχικών 

ποινών. 

 Αίτηση  αποδέσμευσης από  την  επιχείρηση μπορεί  να  υποβάλλεται και  από  τα  στελέχη. 

 Η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην επιχείρηση και το στέλεχος αποδεσμεύεται σε 

κάθε περίπτωση το αργότερο έως δύο (2) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης με απόφαση 

της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. 

 Προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στην επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. η αίτηση αποδέσμευσης, 
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είναι προαπαιτούμενη η απόδειξη της κοινοποίησης στην επιχείρηση.  

 

 

Επισημάνσεις 

• Οι  εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελεχώνουν (κατά το ίδιο  χρονικό 

διάστημα) μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση, εγγεγραμμένη είτε μόνο στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. είτε 

στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).  

• Η συμμετοχή του κάθε στελέχους πρέπει να είναι ενεργός, με την εκτέλεση κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο,. και αποδεικνύεται  με  βεβαίωση  ασφάλισης  από  

τον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα.   

• Η  υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εισηγείται στην Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. που μπορεί να 

παραπέμπει τα ανωτέρω   στελέχη,  των   οποίων   η   συμμετοχή  κρίνεται   εικονική,  ή   

ανεπαρκής,  και   την εργοληπτική επιχείρηση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 91. 

 

Η ελάχιστη στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης  

 πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της 

  να αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους, ως 

μισθωτού στην επιχείρηση ή ελεύθερου επαγγελματία  

 να αποδεικνύεται επιπλέον με προσκόμιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. ή με κατάσταση προσωπικού κατατεθειμένη στην επιθεώρηση 

εργασίας.  

 

Εναλλακτικά η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή κατάστασης 

προσωπικού για τα στελέχη, υποκαθίσταται στις Α.Ε. από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους 

Δ.Σ., στις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από την ιδιότητα του διαχειριστή και ομόρρυθμου εταίρου, στις Ο.Ε. 

και Ε.Ε. από την ιδιότητα του ομόρρυθμου μέλους. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης 

δεν μπορεί να γίνεται με στέλεχος που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με όποια άλλη 

επιχείρηση. Εφόσον κάποιο στέλεχος είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερες από μια κατηγορίες 

έργων του ΜΕΚ, μπορεί να συνυπολογιστεί  η  κατάταξή  του  στις  κατηγορίες  και  βαθμίδες  

έργων  του  ΜΕΚ  για  τη στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης στις αντίστοιχες κατηγορίες 

έργων και τάξεις. 
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Κριτήριο Β2 

Τα ελάχιστα όρια μηχανικού εξοπλισμού της εταιρείας που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με 

κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων στις τάξεις τέταρτη έως έβδομη, καθορίζονται σε 

ποσοστό 20% των ελαχίστων παγίων. 

(Παράρτημα άρθρο 52) 

Ελάχιστο όριο εμπειρίας-Κριτήριο β3 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να καταταγεί σε συγκεκριμένη τάξη ανά κατηγορία  

έργων,   πρέπει  να  πληροί  τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  εμπειρίας   σε   κάθε αιτούμενη 

κατηγορία. 

Να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία,  προ της υποβολής της αίτησης έργα ή 

εργασίες (εμπειρία), που υπάγονται  στην  κατηγορία για την οποία επιδιώκεται η κατάταξη, 

ελάχιστου αθροιστικού οικονομικού αντικειμένου ανά τάξη εγγραφής 

Τα  ελάχιστα  όρια  εμπειρίας ορίζονται ανά εκάστη κατηγορία ως εξής: 

 

Για την κατάταξη στις τάξεις Α1 και Α2 δεν απαιτείται ελάχιστο όριο εμπειρίας.   

1. Για την πρώτη τάξη: 62.000 

2. Για τη δεύτερη τάξη:  125.000 

3. Για την τρίτη τάξη: 312.000 

4. Για την τέταρτη τάξη: 625.000 

5. Για την πέμπτη τάξη: 1.830.000   

6. Για την έκτη τάξη: 3.660.000 

7. Για την έβδομη τάξη: 36.600.000 

Για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις 5 η έως 7η του 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  απαιτούνται οι ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

· ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, 

· EN ISO 14001:2015  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

· OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία 

Τα ανωτέρω πρότυπα μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα ισοδύναμα σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 82 του ν. 4412/2016 
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Ως εμπειρία   λαμβάνεται  η  εμπειρία  της  εγγεγραμμένης  στο  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   εργοληπτικής 

επιχείρησης, από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το  εξωτερικό, 

κατά την τελευταία πενταετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης ανεξάρτητα εάν έχει 

χρησιμοποιηθεί η εμπειρία κάποιου ή κάποιων ετών σε προηγούμενη αίτησή της σύμφωνα. 

 

 Η εταιρεία μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 51 και 52, να επικαλεστεί εμπειρία του 

τρέχοντος έτους ή της αμέσως προηγούμενης πενταετίας από το έτος που προηγείται του 

έτους, εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.  

Η ανωτέρω εμπειρία προσδιορίζεται ως εξής: 

 

i. Για δημόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτή που 

προκύπτει από πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του κυρίου του έργου ή του φορέα κα τασκευής. 

ii. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο η 

εμπειρία που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα 

κατασκευής και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές ή  άλλα στοιχεία όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.  

Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της 

επιχείρησης, αν δεν έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας στην 

Ελλάδα. 

 Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζεται και η 

δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές 

της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωμένη για τη γνησιότητά της από τις αρχές αυτές.  

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί 

βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία 

να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το 

συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση 

της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι 

επισήμως μεταφρασμένα. 

iii. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα, η εμπειρία από τα έργα αυτά, λαμβάνεται 

υπόψη  μόνο εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. και η αντίστοιχη 

εμπειρία έχει δηλωθεί και περιληφθεί στο Μητρώο αυτό. 

iv. Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία που 

προκύπτει από συμβάσεις έργου μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο  
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ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεμία από τις επιχειρήσεις 

αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριμένη, από τον κύριο του έργου υπεργολαβία. 

 Στην περίπτωση εγκεκριμένου υπεργολάβου προσκομίζεται η έγκριση του υπεργολάβου, η 

σύμβαση του αναδόχου με τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. και η κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ 2, 3, 4, 5 

11 και 12 του άρθρου 51 του παρόντος. Η ανωτέρω εμπειρία του υπεργολάβου αφαιρείται από 

τον κύκλο εργασιών του αναδόχου. Η ανωτέρω εμπειρία  του υπεργολάβου αφαιρείται από την 

εμπειρία του αναδόχου. 

v. Η εμπειρία  εργοληπτικής επιχείρησης από τη συμμετοχή της σε ανάδοχο κοινοπραξία, στην 

οποία ανατέθηκε η κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων  λαμβάνεται υπόψη βάσει του 

ποσοστού συμμετοχής αυτής στην κοινοπραξία. 

vi. Για  δημόσια  και  ιδιωτικά  έργα,  που  εκτελέστηκαν  στο  εξωτερικό,  από  θυγατρικές  

τουςεπιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία που προκύπτει από 

επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη 

κατάσταση τιμολογίων εσόδων, βεβαιωμένη από ΟΕΛ, για τις εργασίες αυτές.  

(Παράρτημα άρθρο  53) 

Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων 

 

ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

3                   750.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ               3.750.000,00 €  

4               1.500.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ               7.500.000,00 €  

5               4.400.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ             22.000.000,00 €  

6               8.800.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ             44.000.000,00 €  

7             88.000.000,00 €  ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής 

για την απόδειξη μόνο ορισμένων κριτηρίων επιλογής (π.χ. την τεχνική τους ικανότητα), ενώ για 

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα του 

άρθρου 80 του ν.4412/2016.  

(Παράρτημα άρθρο  54) 
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Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες  άλλων φορέων  

Αιτήσεις εγγραφής, κατάταξης ή αναθεώρησης στο Τμήμα Ι και ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. μπορούν να 

υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών των μελών της και οι οποίοι επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους 

διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν αναφορικά με 

α) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και  

β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 

 Η απόδειξη της ύπαρξης της ένωσης γίνεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο 

  κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το οποίο περιέχει κατ΄ ελάχιστον: 

 αναλυτικά τους πόρους και  ικανότητες  που  διαθέτει  ο  πάροχος  στον  οικονομικό  φορέα,  

 το  χρονικό  διάστημα  της παροχής αυτών, 

 τους όρους και προϋποθέσεις της υπόψη παροχής.  

Ο πάροχος πόρων και ικανοτήτων δεν μπορεί να παράσχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους 

ίδιους πόρους και ικανότητες σε  άλλον οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς 

είτε ο ίδιος είτε στηρίζοντας τρίτο οικονομικό φορέα για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης   

σύμβασης δημόσιου έργου. 

3.Για την εγγραφή του στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ο οικονομικός φορέας που στηρίζεται σε ικανότητες 

άλλων συμμετεχόντων στην ίδια με αυτόν ένωση προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης 

των Μητρώων το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα των πόρων και 

ικανοτήτων, στις οποίες στηρίζεται.  

Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα, είναι τα ίδια με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 57 για τους 

οικονομικούς φορείς, οι οποίοι εγγράφονται αυτοτελώς, ήτοι χωρίς να στηρίζονται σε ικανότητες 

τρίτων. 

4.  Στο  πρόσωπο  του  παρόχου  πόρων  και  ικανοτήτων  δεν  πρέπει  να  συντρέχουν  οι  λόγοι 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

5. Οι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται, μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής 

του οικονομικού φορέα ο οποίος τις επικαλείται, με ποινή διαγραφής ή υποβάθμισης του 

οικονομικού φορέα από το Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση μη παροχής των 

συγκεκριμένων πόρων και ικανοτήτων. 
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6.Οι παρεχόμενοι πόροι και ικανότητες αφαιρούνται, για το χρονικό διάστημα της παροχής, από 

 τις αντίστοιχες του παρόχου για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 

7.Σε περίπτωση απώλειας από τον πάροχο των πόρων και ικανοτήτων για το χρονικό διάστημα 

της διάθεσης αυτών, κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης. 

 

8. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που παρέχει τους πόρους ή/και τις ικανότητες 

 

προέρχεται  από  άλλη  χώρα  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  υπηρεσία  τήρησης  του 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει την χώρα προέλευσης του παρόχου και τα αντίστοιχα Επαγγελματικά 

Μητρώα, ή καταλόγους περί της δέσμευσης των εν λόγω πόρων ή/και ικανοτήτων. 

9.  Μαζί  με  την  ετήσια  έκθεση  δραστηριότητος,  σε  περίπτωση  επίκλησης  στήριξης  στις 

ικανότητες  άλλου  φορέα,  συνυποβάλλεται  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  φορέα  του 

εγγεγραμμένου στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και του παρόχου, ότι οι περιλαμβανόμενοι στο κατατεθέν με 

την  αρχική  αίτηση  πόροι  ή/και  ικανότητες  εξακολουθούν  να  παρέχονται   και  για  την  ιδία 

διάρκεια και ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παραμένει σε ισχύ. 

(Παράρτημα άρθρο 50) 

Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης 

Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση, η οποία 

διενεργείται  ύστερα  από  αίτηση  της  ενδιαφερόμενης  επιχείρησης  που  υποβάλλεται  στην 

υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατά το τελευταίο τρίμηνο, πριν την αναγραφόμενη στη 

βεβαίωση ημερομηνία λήξης της ισχύος της. 

Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη λήξη της παλαιάς. 

Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση 

αυτή η βεβαίωση της εργοληπτικής επιχείρησης δεν θεωρείται ότι είναι σε ισχύ για την 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

Στην  περίπτωση  αυτή   η  νέα  βεβαίωση  αρχίζει  να  ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής απόφασης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 
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Εφόσον εργοληπτική επιχείρηση υπέβαλε εμπροθέσμως την αίτηση τακτικής αναθεώρησης, 

βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να μετέχει στους διαγωνισμούς 

δημοσίων έργων με την παλαιά βεβαίωση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. , η ισχύς της οποίας παρατείνεται 

μέχρι την έκδοση της νέας και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών.  

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το αναθεωρημένο πιστοποιητικό μέσα σε προθεσμία 

τριών (3) μηνών, από την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους, αλλιώς χορηγεί κατ’ εξαίρεση βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης αναθεώρησης. 

Οι   εγγεγραμμένες  στο   ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.   επιχειρήσεις  μπορούν  να   υποβάλλουν  αίτηση  για 

έκτακτη αναθεώρηση  της  εγγραφής και κατάταξης τους στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ελεύθερα και χωρίς 

χρονικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους στο 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

Τα στοιχεία των παρ. 4 και 5 του άρθρου 57 δεν υποβάλλονται, εφόσον περιλαμβάνονται στα 

κατ’ έτος υποβαλλόμενα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 41 

του παρόντος. Αν τα ανωτέρω στοιχεία δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 

τριετίας ή πενταετίας υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία που αφορούν το μη καλυπτόμενο 

διάστημα. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά 

ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος. 

Η αναθεώρηση της κατάταξης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εργοληπτικής επιχείρησης ως προς μία ή 

περισσότερες κατηγορίες έργων ισχύει μέχρι τη λήξη του χρόνου τακτικής αναθεώρησης 

της εγγραφής της, ο οποίος (χρόνος) δεν παρατείνεται ένεκα της υποβολής και της 

ενδεχόμενης αποδοχής αίτησης έκτακτης αναθεώρησης με πρωτοβουλία της επιχείρησης. 

 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων όπου συμμετέχει κατ’ ελάχιστον μια εργοληπτική επιχείρηση, η 

κατάταξη στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. γίνεται με την τήρηση της διαδικασίας τακτικής ή έκτακτης 

αναθεώρησης που αφορά στο σύνολο των στοιχείων εγγραφής της. Οι οικονομικές καταστάσεις 

με τις οποίες εξετάζεται η κατάταξη της επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  είναι οι ενοποιημένες 

οριστικές ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της  επιχείρησης  που προέκυψε από τη 

συγχώνευση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 51 και 52 του παρόντος. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αυτές εκδίδονται μετά την έγκριση των εποπτικών αρχών και έχουν 

ημερομηνία λήξης περιόδου μεταγενέστερη της ημερομηνίας του ισολογισμού 

μετασχηματισμού. Στη σύμβαση που καθορίζει τους όρους και περιεχόμενο της συγχώνευσης 

και συντάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα προσδιορίζονται επακριβώς τα 

μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, αλλά και η τεχνική και επαγγελματική 
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ικανότητα του απορροφουμένου ή του αποσχιζομένου κλάδου. 

(Παράρτημα άρθρο 58) 

Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν στην 

υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., μέσα σε προθεσμία ενός μη νός από την επέλευσή τους, τις 

μεταβολές στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξή τους, εφόσον 

αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων νομίμων προϋποθέσεων κατάταξης και να 

αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της 

ανακοίνωσης. 

Σε όσες εταιρείες δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η ισχύς της 

βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  αναστέλλεται με απόφαση της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. η οποία 

αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η Υπηρεσία τήρησης 

του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  εκδίδει, μετά από απόφαση της επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ., εντός μηνός από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας, 

διαπιστωτική πράξη αναστολής βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Στη συνεδρίαση της 

επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. καλούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι για να εκφράσουν τις απόψεις ή 

αντιρρήσεις τους επί του θέματος ή να προσκομίσουν την έκθεση δραστηριότητας και τις ετήσιες 

οικονομικές τους καταστάσεις.  

Για το παραδεκτό της ακρόασης η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει παράβολο 700 ΕΥΡΩ αν 

ανήκει στη 3η τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., 1.600 ΕΥΡΩ στην 4η τάξη, 2.500  ΕΥΡΩ στην 5η 

τάξη, 5.000 ΕΥΡΩ στην 6η τάξη και 10.000 ΕΥΡΩ αν ανήκει στην 7η τάξη. Τα παράβολα αυτά μαζί 

με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202) 

εισφορά για την εγγραφή στα ΜΗ.Τ.Ε. αποτελεί έσοδο για τη λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη 

και αναβάθμιση των ΜΗ.Τ.Ε. 

(Παράρτημα άρθρο 59) 

Ανεκτέλεστο 

Ως  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  συμβάσεων  δημόσιων  έργων  θεωρείται  η  διαφορά μεταξύ του 

συνολικού ποσού της συναφθείσας σύμβασης όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις και 

συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 

156 του ν. 4412/2015, κατά την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης ανεκτέλεστου  

(υπολογιζομένου  χωρίς  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.)  με  το  συνολικό  ποσό  του εκτελεσμένου 
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μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που έχει υποβληθεί και 

εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 

ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 

3                   750.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ               3.750.000,00 €                            11.250.000,00 €  

4               1.500.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ               7.500.000,00 €                            22.500.000,00 €  

5               4.400.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ             22.000.000,00 €                            66.000.000,00 €  

6               8.800.000,00 €  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ             44.000.000,00 €                         132.000.000,00 €  

7             88.000.000,00 €  ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ 540.000.000,00€  
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