
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 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 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 
 
Αριθ. Πρωτ. 1475/490/402/23245/2812                     Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 
       
      Προς : 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας &  
Περιβάλλοντος Πολιτικής, Λάρισα 
Υπόψη κας Γεν. Γραµµατέας 

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
κ. Περιφερειάρχη 

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
∆νση ∆ηµ. Εργων 
Νικοπόλεως & ∆ερβενακίων 12 
Λαµία 35100. 

 
Θέµα : Αναστολή δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ε.Ο. ΄Αµφισσας – 
Λιδωρικίου από Αγία Ευθυµία έως ∆ιασταύρωση µε νέες φυλακές». 
Σχετικό :  ∆ιαµαρτυρία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ, αρ. πρωτ. 9555/18-4-2011 
 
Κυρία και κύριοι, 
 
Με βάση τα στοιχεία που έθεσε υπόψη µας η εταιρία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ που ήταν 
ανάδοχος στο εν θέµατι έργο προκύπτει ότι : 
 

1. Η παλαιά σύµβαση υλοποίησης του έργου που ήταν ανάδοχος η 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ δεν έχει εισέτι εκκαθαριστεί. Σοβαρά προβλήµατα και 
γεγονότα που αναφέρονται σε αντικειµενικές συνθήκες που αφορούν την επί 
τόπου του έργου κατάσταση, και παρέµειναν µετά την (αρθείσα ήδη) έκπτωση 
αυτής, εκκρεµούν. 



Τα προβλήµατα αυτά δεν εξετάστηκαν ούτε από την επιτροπή παραλαβής 
ούτε από την Υπηρεσία όπως µας γνωστοποιεί η πρώην Ανάδοχος. 
Η πρώην Ανάδοχος επικαλείται ακόµα και το γεγονός ότι η εγκατάσταση ενός 
νέου αναδόχου στο έργο θα εξαλείψει σοβαρά στοιχεία της παλαιάς 
εργολαβίας µε επιπτώσεις σε βάρος του. 
 

2. Είναι προφανές ότι υφίσταται σοβαρή εµπλοκή στην εκκαθάριση της παλαιάς 
σύµβασης, η οποία είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
οιαδήποτε νέα σύµβαση εκτέλεσης του έργου. 

 
3. Στη σηµερινή συγκυρία η παρακράτηση ακόµα και επί σειρά ετών εγγυητικών 

επιστολών σηµαντικού ύψους (4.000.000,00 €) παρότι δεν συντρέχει βάσιµος 
λόγος, αποτελεί σοβαρή αιτία όξυνσης της κατάστασης µεταξύ πρώην 
Αναδόχου και Υπηρεσίας η οποία θα µεταφερθεί και στην νέα σύµβαση. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει επιφέρει καταστροφικά αποτελέσµατα σε 4 
τεχνικές εταιρίες. 
 
Θεωρούµε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω και να ανασταλεί η 

∆ηµοπράτηση του υπολειπόµενου αντικειµένου εργασιών, µέχρι ολοκληρώσεως και 
διευθετήσεως των εκκρεµοτήτων µε την παλαιά σύµβαση. 

Στην άποψη αυτή συνηγορεί και το γεγονός της δηµοπράτησης και 
υλοποίησης ήδη µέρους της πρώην εργολαβίας (300.000,00 €) για κοινωνικούς 
λόγους, την οποία δεν εµπόδισε η πρώην Ανάδοχος ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ και έτσι έχει 
αµβλυνθεί σηµαντικά η κοινωνική πίεση. 

Με τιµή 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 

 


