ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένας χρόνος “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ”:
Παγκόσμια διάκριση, υλοποιημένα έργα και προγραμματισμός σε εξέλιξη
Ηρακλής Δρούλιας : «Εγκαινιάζουμε αποφασιστικά μια νέα εποχή στον τομέα των υποδομών»
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014 – Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη συγχώνευση του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] με τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ] στη νέα
εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε [Κτ.Υπ Α.Ε] με αντικείμενο την κατασκευή ασφαλών, βιοκλιματικών
και λειτουργικών κτιρίων στις υποδομές παιδείας και υγείας.
Βασικοί στόχοι της νέας εταιρείας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας υπέρ του ελληνικού
δημοσίου, αφού συγκεντρώνονται σε έναν κεντρικό φορέα οι αρμοδιότητες για την κατασκευή
δημόσιων κτιριακών υποδομών και τυποποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο,
προκύπτει αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των πόρων, οικονομία κλίμακας και μειώσεις
δαπανών.
Η Κτ.Υπ Α.Ε αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη] και έχει απορροφήσει συνολικά 278εκ. ευρώ.
Εντός του 2014 προχώρησε:







στην υπογραφή 39 νέων συμβάσεων (συμβατικού προϋπολογισμού 83,8εκ. ευρώ),
στην παράδοση για διοικητική χρήση 21 έργων συνολικού κόστους 35εκ. ευρώ,
στη δημοπράτηση 30 νέων έργων προϋπολογισμού 62,3εκ. ευρώ,
στην ολοκλήρωση και έγκριση 15 μελετών εφαρμογής,
στην έκδοση 44 αδειών πολεοδομίας,
στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 17,6εκ. ευρώ για την απαλλοτρίωση 8 νέων
οικοπέδων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται 57 έργα εκπαιδευτικών υποδομών συμβατικού προϋπολογισμού 135,4εκ. ευρώ
και 17 έργα υποδομών υγείας συμβατικού προϋπολογισμού 214εκ.ευρώ. Παράλληλα,
προγραμματίζεται η υπογραφή 24 νέων συμβάσεων έργων τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί,
συνολικού προϋπολογισμού 50,9εκ. ευρώ. Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για
39 επιπλέον έργα σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 132εκ. ευρώ και για 4 έργα
προμήθειας-εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 12,4εκ.ευρώ. Προγραμματίζονται η ολοκλήρωση
42 νέων μελετών, εκ των οποίων οι 8 αφορούν σε αποκαταστάσεις και ενισχύσεις κτιρίων εξαιτίας του
σεισμού στην Κεφαλονιά. Τέλος, το 2014 και 2015 θα υλοποιηθούν οι ενέργειες για την απόκτηση γης,
σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρείας.
Τον Απρίλιο και το Μάιο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για
δύο έργα που αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών
μονάδων στην Αττική προϋπολογισμού 75,75 εκ. ευρώ και 10 σχολικών μονάδων στην Αττική
προϋπολογισμού 59,40 εκ. ευρώ. Τα σχολεία προβλέπεται να παραδοθούν το καλοκαίρι του 2016. Tα
δύο έργα αναδείχθηκαν από το κορυφαίο βρετανικό περιοδικό “World Finance” ως η καλύτερη
οικονομική συμφωνία για το 2014 στον τομέα των υποδομών εκπαίδευσης, στην κατηγορία “Project
finance - The Best Deals of the Year”. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και βρίσκεται σε
λειτουργία το έργο ΣΔΙΤ για 7 πυροσβεστικούς σταθμούς.
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Με αφορμή την επέτειο από τον ένα χρόνο λειτουργίας της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηρακλής Δρούλιας δήλωσε: «Η νέα εταιρεία εγκαινίασε
αποφασιστικά μια νέα εποχή στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας πρωτοποριακά, ασφαλή και
φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον δημόσια κτίρια. Συνεχίζουμε την πορεία της υλοποίησης των
έργων μας, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και
δίνουμε νέα ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο, με ποιοτικότερα έργα και νέες θέσεις εργασίας».
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