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Π Ρ Ο Σ Τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. ∆ηµήτριο Ρέππα

Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Χαρ. Τρικούπη 182 - ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.:

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
Χαρ. Τρικούπη 182 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση κατόπιν συγχώνευσης εταιρειών – ηµεροµηνίες εγκριτικών
αποφάσεων».

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την εξέταση αίτησης για την αναθεώρηση εγγραφής µε αναβάθµιση της τάξης δύο
συγχωνευόµενων εταιρειών προέκυψε θέµα ως προς τις ηµεροµηνίες των εγκριτικών
αποφάσεων της συγχώνευσης από την αρµόδια υπηρεσία σε σχέση µε την ηµεροµηνία
ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ των συγχωνευοµένων εταιρειών.
Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι το ακόλουθο:
Συγχώνευση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ερ.Επ.).
∆ύο Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ερ.Επ.) Α και Β συγχωνεύονται µε απορρόφηση της
εταιρείας Β από την Α.
Πριν από την λήξη ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής των δύο εταιρειών Α και Β:
1. Λαµβάνονται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και εγκρίνουν τη
συγχώνευση.
2. Υποβάλλονται οι αποφάσεις των Γ.Σ. στην αρµόδια υπηρεσία (Νοµαρχία ή Υπουργείο
Ανάπτυξης).
3. Υποβάλλονται οι αιτήσεις και από τις δύο εταιρείες Α+Β στην Υπηρεσία του ΜΕΕΠ
(∆15) η µεν Α υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για την αναθεώρηση εγγραφής της µε
συγχώνευση µε την εταιρεία Β η δε Β αίτηση ότι θα συγχωνευθεί µε την Α. (Κατά την
υποβολή της αίτησης της εταιρείας Α ήδη έχει δροµολογηθεί η συγχώνευση πάρθηκαν
αποφάσεις των Γ.Σ. - συντάχθηκε συµβολαιογραφική πράξη) Η απόφαση έγκρισης της
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συγχώνευσης από την αρµόδια Υπηρεσία (Νοµαρχία ή Υπουργείο Ανάπτυξης) εκδίδεται
µετά την ηµεροµηνία λήξης των βεβαιώσεων εγγραφής των δύο εταιρειών Α και Β.
Ερωτάται: Μπορεί να αναθεωρηθεί η εγγραφή της εταιρείας Α, µετά από συγχώνευση µε την
Β στο ΜΕΕΠ µε χρήση όλων των οικονοµικών στοιχείων, εµπειρίας κλπ της Εργοληπτικής
Επιχείρησης Β στον Τύπο Κατάταξης;
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