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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της  Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής  Απόφασης
(ΦΕΚ  Β΄102/31.01.2006)  με  θέμα  :  «Διαδικασία  τήρησης  του
Μητρώου  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  και  των
Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής
Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97
του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α’ / 18-06-2008).

Σας  πληροφορούμε,  ότι  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  (ΦΕΚ
511 τ. Β΄/ 28-02-14) η Δ15/οικ/4036/27-02-2014 Απόφαση Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων  :  «Τροποποίηση  της  Δ15/οικ/1056/20-01-2006
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης
του  Μητρώου  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  και  των  Νομαρχιακών
Μητρώων,  συγκρότηση  και  λειτουργία  της  Επιτροπής  Μ.Ε.ΕΠ.  και  άλλες
διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ.
Α’ / 18-06-2008).». 

Με την Απόφαση αυτή αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4
της  υπ΄  αριθμ.  Δ15/οικ/1056/20-01-2006  Υπουργικής  Απόφασης,  όπως
κωδικοποιήθηκαν  με  τις  παρ.  1  και  2  του  άρθρου 97  του  Ν.  3669/2008,  ως
ακολούθως:
«1. Η τακτική αναθεώρηση γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η
αίτηση υποβάλλεται  στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός  του τελευταίου
τριμήνου, πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου, που αναγράφεται στη
σχετική εργοληπτική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή ως έναρξη ισχύος της νέας
εργοληπτικής  βεβαίωσης  θεωρείται  ο  χρόνος  λήξης  της  προηγούμενης,
ανεξάρτητα από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Εάν η απόφαση της Επιτροπής
ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εκδοθεί μετά τη λήξη
ισχύος της παλαιάς εργοληπτικής βεβαίωσης παρατείνεται η ισχύς της μέχρι την
έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  και  όχι  πέραν  των  90  ημερών  από  τη  λήξη
ισχύος.
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2. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την ημερομηνία λήξης του πτυχίου,
εντός 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί  να ισχύει, για 90
ημέρες  από  τη  λήξη  της  εργοληπτικής  βεβαίωσης,  ενώ  η  νέα  εργοληπτική
βεβαίωση  αρχίζει  να  ισχύει  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  της
Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από 31.12.2013

Της εγκυκλίου  αυτής να λάβουν γνώση όλοι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι   για την
εφαρμογή της και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr),
καθώς  και  στην  αντίστοιχη  ιστοσελίδα  του  Προγράμματος  «Διαύγεια»  για
ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Ανακοίνωση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Γραφείο κου Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε.
3. Γενική Διευθύντρια Ποιότητας Δημ. Έργων

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποίηση
1. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και 
Κωδικοποίησης (Δ17)
2. Δ/νση Διοικητικού  (Δ16) Τμήμα Γραμματείας
3. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail για                   
ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Ε.)

Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Δ15
2. Προϊστάμενο Τμήματος Α΄/Δ15
3. Χρονολογικό Αρχείο
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