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ΑΘΗΝΑ
25/04/2014
Αρ. Πρωτ.Δ15/οικ/8178
ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του
πίνακα διανομής

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4258/2014.

στο

Μ.Ε.ΕΠ.

Σας πληροφορούμε, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
96 τ. Α΄/ 14-04-14) ο Ν. 4258/2014, με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις.»
Στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:
«1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως
και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως και τις 30.6.2014 ή έχουν λάβει
παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, παρατείνονται από την
ημερομηνία λήξης τους μέχρι και τις 30.06.2014, εφόσον οι επιχειρήσεις
υποβάλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση
αναθεώρησης. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την
ψήφισή της.»
Με βάση την ανωτέρω διάταξη του νόμου, οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
των επιχειρήσεων 3ης έως 7ης , που λήγουν έως τις 30/06/2014 ή έχουν πάρει
παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, έως τις 31/12/2013,
παρατείνονται έως την 30η/06/2014, εφόσον:
 έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση αναθεώρησης ή
 υποβάλλουν αίτηση παράτασης έως τις 09/06/2014 (60 ημέρες από τη ψήφισή
του στις 09/04/2014)
και δεν συντρέχουν προϋποθέσεις διαγραφής τους από το Μ.Ε.ΕΠ.
Για λόγους διευκόλυνσης των εταιρειών και των Υπηρεσιών δημοπράτησης
Δημόσιων Έργων, η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θα θέτει σχετική σημείωση
στις βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και
7η του Μ.Ε.ΕΠ., που εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
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Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω σημείωση δεν είναι σε καμία περίπτωση
υποχρεωτική για την παράταση, έως τις 30/06/2014, της ισχύος των
βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ..
Ανακοίνωση
1. Γραφείο κου Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
1. Γενική Διευθύντρια Ποιότητας Δημ. Έργων
2. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και
Κωδικοποίησης (Δ17)
3. Δ/νση Διοικητικού (Δ16) Τμήμα Γραμματείας
Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Δ15
2. Προϊστάμενο Τμήματος Α΄/Δ15
3. Χρονολογικό Αρχείο
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