
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
 
Α.Π. 2955/937/1133/26937/3353     Αθήνα, 11.12.2013 
 
               
        ΠΡΟΣ 
        Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.,  
        κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  
 
      ΚΟΙΝ.:  Υπουργό Οικονοµικών,  
        κ. Ι. Στουρνάρα  
 

Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων,   

        κ. Κ. Αρβανιτόπουλο  
  
        Υπουργό Υγείας,  
        κ. Σπ. Αδ. Γεωργιάδη   
 

Υπουργό ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων,  

        κ. Χαρ. Αθανασίου     
 
 
ΘΕΜΑ:  Σοβαρά προβλήµατα στην εκτέλεση δηµοσίων έργων λόγω της 

καθυστέρησης στην έναρξη της λειτουργίας της νέας εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Όπως γνωρίζετε, µε το νόµο 4049/2013 ψηφίσθηκε το νοµικό πλαίσιο για τη συγχώνευση 
των εταιρειών ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ – ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και ΟΣΚ ΑΕ και τη σύσταση 
νέας εταιρείας µε την επωνυµία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ, σε αντικατάσταση αυτών.  

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παραπάνω 
νόµου, ολοκληρώθηκε µε την από 11/11/2013 Κ.Υ.Α.-διαπιστωτική πράξη των Υπουργών 
Οικονοµικών, Υποδοµών – Μεταφορών & ∆ικτύων, Υγείας , ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας &  
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Παιδείας (αρ.πρωτοκόλλου ∆16γ/05/483/Γ Υπουργείου 
Υποδοµών  Μεταφορών και ∆ικτύων/ Γ.Γ.∆.Ε./∆/νση ∆ιοικητικού ∆16 / Τµήµα εποπτείας 
Νοµ. Προσ.) µε την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση των εταιρειών ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ – 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  



ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και ΟΣΚ ΑΕ, η σύσταση νέας εταιρείας µε την επωνυµία 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ., εγκρίθηκε το καταστατικό της νέας εταιρείας και η 
καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΓΕΜΗ). Η καταχώρηση της νέας 
εταιρείας στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών πραγµατοποιήθηκε στις 22.11.2013 και 
ανακοινώθηκε στις 25.11.2013, ενώ ταυτόχρονα πραγµατοποιήθηκε και ανακοινώθηκε και 
η διαγραφή των συγχωνευόµενων εταιρειών .  

 

Επακόλουθο των παραπάνω γεγονότων είναι από τις 22/11/2013 να έχει διακοπεί τυπικά 
και ουσιαστικά η λειτουργία των συγχωνευόµενων εταιρειών και των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων τους, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει συσταθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
νέας εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., προκειµένου να καταστεί δυνατό να 
λειτουργήσει, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε  αδιέξοδο τις υπογεγραµµένες συµβάσεις 
έργων και προµηθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.   

 

∆εδοµένου ότι οι συγχωνευόµενες εταιρείες εκτελούν και έχουν συνάψει για λογαριασµό 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου συµβάσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για την εκτέλεση 
δηµοσίων έργων µε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, τα οποία χρηµατοδοτούνται, κατά κύριο 
λόγο, από το ΕΣΠΑ, η κατάσταση αυτή θέτει σε άµεσο κίνδυνο  την οµαλή εξέλιξη των 
συµβάσεων και των απορροφήσεων των κοινοτικών κονδυλίων. Η σοβαρότητα του 
παραπάνω γεγονότος µεγεθύνεται λόγω του χρονικού διαστήµατος που διατρέχουµε 
(τέλος του έτους) κατά το οποίο υπάρχει µεγάλη πίεση και ανάγκη για την απορρόφηση 
των εγκεκριµένων πιστώσεων των έργων για το έτος προκειµένου να µην απωλεσθούν κι 
άλλα κοινοτικά κονδύλια.  

 

Επίσης όπως γνωρίζετε, λόγω των ασφυκτικών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν 
στην αγορά για τις Επιχειρήσεις και την αδυναµία τραπεζικής χρηµατοδότησης τους 
υπάρχει άµεση ανάγκη για την εκταµίευση και πληρωµή των εγκεκριµένων λογαριασµών 
των έργων για την κάλυψη των ανειληµµένων οικονοµικών υποχρεώσεων των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων προς το προσωπικό τους και τους προµηθευτές και 
συνεργάτες τους, οι οποίες κατά το διάστηµα αυτό είναι ιδιαιτέρως αυξηµένες. 

 

Με βάση τα παραπάνω και λόγω της επείγουσας φύσης και της σοβαρότητας του θέµατος 
παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειες σας και την παρέµβαση σας προς τα συναρµόδια 
Υπουργεία για την επίλυση του δηµιουργηθέντος προβλήµατος και την αποκατάσταση της 
εύρυθµης λειτουργίας των υπό εξέλιξη Συµβάσεων έργων, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συγχωνευόµενων εταιρειών προς τις 
Εργοληπτικές επιχειρήσεις  το συντοµότερο δυνατό. 
 

Mε τιµή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 


