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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ   20-09-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ.Μ./οικ/11915

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΗ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε.

ΘΕΜΑ : Διαγραφή εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’/116) όπως διατηρείται σε ισχύ 
με την παρ. 31 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/117: 

« 1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του 
φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. β) 
Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νομικού προσώπου που ασκεί την 
επιχείρηση. γ) Υποβολής στην Υπηρεσία αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της 
συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής. δ) Μη υποβολής, μέσα στις προθεσμίες του 
άρθρου 97 του παρόντος, αίτησης τακτικής αναθεώρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες 
από τη συμπλήρωση τριετίας ή εξαετίας σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 92 
του παρόντος ή των στοιχείων που απαιτούνται, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 98 
του παρόντος, για την έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης. 2. Για τη 
διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, μέσα σε ένα 
(1) μήνα από: α) το χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των στοιχείων των περιπτώσεων 
α΄ − γ΄ της παραγράφου 1, β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 
του άρθρου 97 του παρόντος για την υποβολή αίτησης τακτικής αναθεώρησης, γ) την 
άπρακτη πάροδο της 20ήμερης προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 98 του 
παρόντος και εφόσον δεν προσκομισθούν στοιχεία για την αναθεώρηση εγγραφής της 
επιχείρησης. 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και 
στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου».

2. Τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Τη διαγραφή από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) των παρακάτω 
εργοληπτικών επιχειρήσεων μετά από απόφαση της Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:
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Α/Α ΑΡ. 
ΜΕΕΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ ΤΑΞΗ
ΛΗΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΜΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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2. Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαπιστωτικής αυτής 
πράξης.

Ανακοίνωση Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραφ. κ. Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.
2. Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γραφ. κας. Γεν. Δ/ντριας  Προδιαγραφών, 
Μητρώων & Απαλλοτριώσεων

ΕΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλ. Μηχ. με Α’ β

Κοινοποίηση
1. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων  για την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της 
Γ.Γ.Υ. (www.ggde.gr)
2. Αναθέτουσες αρχές ως πίνακας αποδεκτών
3. Εργοληπτικές οργανώσεις ως πίνακας αποδεκτών
4. Επιμελητήρια ως πίνακας αποδεκτών
5.Εργοληπτική επιχείρηση του συνημμένου 

πίνακα διανομής
Εσωτερική Διανομή
1. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων
2. Προϊστάμενο Τμήματος ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ
3. Φάκελο Πτυχίων. εταιρίας 
4. Διαδ/κός Τόπος Υπηρεσίας www.ypexd15.gr
5. Χρονολογικό Αρχείο
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Πίνακας διανομής της με αριθμ. Πρωτ. ΔΜ/οικ/ /18-09-2018 Διαπιστωτικής Πράξης

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ

1 ONEX  S.A. ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 87 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
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