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Θέμα: «Η διακοπή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ, οδηγεί  σε διακοπή εργασιών των 

έργων των Δήμων και τους εργολήπτες στον Τειρεσία» 

 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Όπως γνωρίζετε λόγω της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων του 

ΕΣΠΑ 2007-13 από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι εργοληπτικές 

εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των 

εκτελούμενων έργων των Δήμων. 

Παρατηρείται το φαινόμενο της ύπαρξης  ενεργών συμβάσεων  έργων, για τις 

οποίες έχει πιστοποιηθεί μεγάλο μέρος ή και το σύνολο του «φυσικού αντικειμένου» 

αυτών, ενώ την ίδια στιγμή  διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία  μεταξύ εκτελεσθέντος 

έργου και πραγματοποιηθεισών πληρωμών, καθότι λόγω της υποχρηματοδότησης από 

το ΠΔΕ υπάρχουν πολύ σημαντικά ποσά που δεν έχουν πληρωθεί, καίτοι οι σχετικές 

εργασίες έχουν  πιστοποιηθεί. 

Παράλληλα πολλές εργοληπτικές εταιρίες έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των 

αναληφθεισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις, με 



αποτέλεσμα  λόγω της μη ύπαρξης  χρηματοδότησης,  οι επιταγές αυτές να έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες.  

Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η  ένταξη των εταιριών αυτών στο  

Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), όπου  καταχωρούνται δεδομένα 

που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) 

συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κλπ, από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 

βάσει του Ν.Δ. 1923. Το φαινόμενο αυτό τείνει να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις το 

τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, λόγω 

αρμοδιότητας, προκειμένου οι εργοληπτικές εταιρίες που υλοποιούν έργα Δήμων 

συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2007-13 και έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των 

σχετικών συμβάσεων, οι οποίες  έχουν καταστεί ακάλυπτες/απλήρωτες, να μην 

εντάσσονται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), καθότι αυτό δεν 

αποτελεί δική τους ευθύνη αλλά οφείλεται στη  μη ύπαρξη  χρηματοδότησης από το 

ΠΔΕ. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 106 78 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 213 214 75 00   Fax: 210 38 20 807  Web: www.kedke.gr   E-mail: info@kedke.gr 


