
 

 
Αθήνα, 26 επτεμβρίου 2014  

Αριθ. Πρωτ.2509 

Προς  

Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων  

του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Διονύσιο Μακρή 

 

Κοινοποίηση: 

-Τπουργό  Οικονομικών 

κ. Γκίκα Φαρδούβελη 

-Τπουργό  Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Μιχαήλ Φρυσοχοϊδη 

-Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων 

κ. Ευστράτιο ιμόπουλο 

 

Θέμα:Οικονομικές εκκρεμότητες της Σ.Ε.Ο. Α.Ε. 

 

Κύριε Διευθυντά, 

Επί της  υπ΄αριθμ. πρωτ. 1875 / 19/06/2014  επιστολής  μας με θέμα «Εξόφληση  

λογαριασμών έργων της Σ.Ε.Ο Α.Ε.»  λάβαμε προ διμήνου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

Δ3/1455ΒΠ/Υ-Ω /22-07-2014 απάντησή σας , στην οποία αναφέρεται  αφενός  ότι η 

Ανώνυμη Εταιρεία Σ.Ε.Ο. Α.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση και αφετέρου  ότι η 

Τπηρεσία σας βρίσκεται σε αναμονή έκδοσης Κοινής Τπουργικής Απόφασης κατ΄ 

εξουσιοδότηση του Ν. 4250/2014  για να μπορέσει  να ασκήσει τις  απορρέουσες από 

το νόμο αρμοδιότητές της. 

Όμως στην παρ.4 ζ του  άρθρ. 6 του ως  άνω Νόμου αναφέρεται  ότι το στάδιο της 

εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από την ημερομηνία έναρξής του και 

επιπλέον  στην παρ. 7 του  ιδίου άρθρου  προβλέπεται ότι η απαιτούμενη Κ.Τ.Α. 

εκδίδεται εντός μηνός  από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο  ΥΕΚ, ήτοι εντός μηνός 

από της 26-03-2014. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, έχουν 

υπογράψει προ πολλού μεγάλο αριθμό συμβάσεων με την ΣΕΟ ΑΕ , των οποίων η 

υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη , αλλά οι ανάδοχοι δεν εισπράττουν τα 

δεδουλευμένα τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις σοβαρές 

οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τους τρίτους και βεβαίως δεν 

έχουν  δυνατότητα ολοκλήρωσης των κοινωφελών αυτών έργων.  

Επειδή είναι αδύνατον να αναμένουν οι ανάδοχοι την πάροδο διετίας μέχρι  να 

ολοκληρώσουν  το έργο τους οι εκκαθαριστές και να εισπράξουν  τα οφειλόμενα, 



επανερχόμαστε στο αίτημά μας  και  ζητούμε όπως  λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την προώθηση και εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν  εκτελεσμένες 

εργασίες  ώστε  να ικανοποιηθούν οικονομικά οι ανάδοχοι, να αποκατασταθεί η 

εύρυθμη λειτουργία των  υπό εξέλιξη συμβάσεων και να ολοκληρωθούν τα ημιτελή 

αυτά  έργα. 

Εν αναμονή θετικής εξέλιξης επί του δικαίου ως άνω αιτήματός μας, είμαστε στη 

διάθεσή σας για οιαδήποτε  διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 
    ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ     ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
 

 

 


