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Προς  

Το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

 

Κοινοποίηση : 

Τπουργό Οικονομικών 

κ. Ευκλείδη Σσακαλώτο 

 

Θέμα:  Αδυναμία φορολογικής λύσης  παλαιών κοινοπραξιών δημοσίων έργων 

 

Κύριε Γενικέ,  

 

 Η Ένωσή μας  έχει  διαμαρτυρηθεί κατά το παρελθόν  στους προκατόχους σας  για 

την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις κοινοπραξίες, αφού σε εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν. 3986/2011, επιβαρύνονται  άδικα με επιπλέον οικονομικές 

υποχρεώσεις τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων. 

Όπως γνωρίζετε οι κοινοπραξίες, που συστήνονται για την κατασκευή των δημοσίων 

έργων, δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής και προτίμησης των μελών μας, αλλά 

καθίστανται αναγκαίες, λόγω της ιδιαιτερότητας της νομοθεσίας των δημοσίων 

έργων, αφού τα υπό  δημοπράτηση έργα  στο μεγαλύτερο ποσοστό τους  απαιτούν  

συνδυασμό διαφόρων κατηγοριών εργοληπτικών  πτυχίων,  που συνήθως δεν τα 

διαθέτει  όλα μία εργοληπτική επιχείρηση, και κυρίως μία ατομική εργοληπτική 

επιχείρηση.  

Για το λόγο αυτό υποχρεούνται τα μέλη μας  να συστήσουν  κοινοπραξία για την 

κάλυψη των  αναγκών των διαφόρων κατηγοριών κάθε  έργου που αναλαμβάνουν, 

αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κάθε φορά έργου, η οποία 

κοινοπραξία διαλύεται μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της και κατ΄ επέκταση έχει  

αφενός υποχρεωτικό και αφετέρου  πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

Διαπιστώνουμε όμως, πως πλήθος κοινοπραξιών, που έχουν προ πολλών ετών 

ολοκληρώσει το σκοπό τους,  παρουσιάζονται ως ενεργές φορολογικά  μέχρι σήμερα  

στα μητρώα των αρμοδίων υπηρεσιών και εκ του λόγου αυτού εξακολουθούν να  

υποχρεούνται τα μέλη τους ,  αδίκως, στην καταβολή  τέλους επιτηδεύματος. 

Πρόκειται για περιπτώσεις κοινοπραξιών που έχουν συσταθεί ακόμα και προ 

τεσσαρακονταετίας και όσα μέλη τους, εργολήπτες δημοσίων έργων, παραμένουν εν 

ζωή διαμαρτύρονται, γιατί δεν έχουν τρόπο να τις λύσουν φορολογικά σήμερα. 



Εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι υφίσταται τις περισσότερες φορές  πραγματική 

αδυναμία φορολογικής λύσης ανενεργών κοινοπραξιών, αφού, σε περιπτώσεις 

παλαιών έργων κυρίως, ο διαχειριστής και κάθε υπεύθυνος ενδέχεται να έχει 

αποβιώσει, να έχει αλλάξει τόπο διαμονής, να έχει συνταξιοδοτηθεί, να έχει απολέσει 

τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ, τα οποία, πολλές φορές,  δεν βρίσκονται  ούτε 

στα αρχεία των αρμοδίων Τπηρεσιών. 

Θερμά παρακαλούμε λοιπόν  για την άμεση εξεύρεση λύσεως στο προαναφερθέν 

πρόβλημα και συγκεκριμένα ζητούμε να ληφθούν άμεσα  μέτρα  ώστε να λύονται 

φορολογικά οι παλαιότερες κοινοπραξίες με πολύ απλές διαδικασίες, αναφέροντας 

ενδεικτικά την προσκόμιση σχετικής  υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους οιουδήποτε εκ 

των μελών της κοινοπραξίας, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.  

Αναμένοντας ενημέρωση εκ μέρους σας για τις ενέργειες στις οποίες  πρόκειται να 

προβείτε, είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

  



 

 

 


