ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εποικοδομητικές συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη με θεσμικούς φορείς
Στράτος Σιμόπουλος: «Όταν οι φορείς συνεργάζονται, βρίσκονται και οι λύσεις»
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 – Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου
Σιμόπουλου και τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ηρακλή Δρούλια καθώς και στελεχών της εταιρείας, έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη
συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της πόλης.
Επίλυση ζητημάτων σχολικής στέγης: 5ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Θετική έκβαση είχε η συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, με επικεφαλής τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηρακλή Δρούλια, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο
Σιμόπουλο και στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας Θανάση Παππά, την αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας Έλλη Χρυσίδου, τον Εντεταλμένο
Σύμβουλο για θέματα Παιδείας του Δήμου, Αναστάσιο Τελίδη, καθώς και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Μιχάλη Μαυρίδη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα σχολικής στέγης. Σχετικά με το διατηρητέο κτίριο του 5 ου
Γυμνασίου & Λυκείου Θεσσαλονίκης, αποφασίσθηκε η ένταξη του έργου στατικής ενίσχυσης του κτιρίου
στο κατασκευαστικό πρόγραμμα της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. Να σημειωθεί ότι την
αρμοδιότητα για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Επίσης, συζητήθηκε και το χρόνιο ζήτημα της ημιτελούς κατασκευής επέκτασης του 106 ου Δημοτικού
Σχολείου. Μετά την πρόσφατη έγκριση του νέου σχετικού κτιριολογικού προγράμματος, η εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί
έως το καλοκαίρι του 2015.
Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος
Σιμόπουλος δήλωσε: «Το 5ο Γυμνάσιο - Λύκειο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, εκπαιδευτικά και
αρχιτεκτονικά, με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Λογικό είναι λοιπόν να είμαι σήμερα ιδιαίτερα
ικανοποιημένος για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας μου να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση και
την αποδοχή από το Δήμο Θεσσαλονίκης της πρότασής μου να αναλάβει η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΕ την κατασκευή του έργου στατικής ενίσχυσης του διατηρητέου. Άλλωστε, όπως έχω πει
επανειλημμένως, όταν οι φορείς συνεργάζονται, βρίσκονται και οι λύσεις».
Αξιοποίηση του ακινήτου του Αγίου Μηνά στο ιστορικό κέντρο της πόλης
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος και στελέχη της εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηρακλή Δρούλια
συναντήθηκαν με το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγίου
Μηνά προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του ακινήτου του Αγίου Μηνά, ιδιοκτησίας ΚτΥπ ΑΕ, καθώς η
αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ΚτΥπ ΑΕ. Αποφασίσθηκε
η εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης των όψεων στο ακίνητο, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο ναός του Αγίου
Μηνά.
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Σχετικά με το ακίνητο του Αγίου Μηνά
Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και σημαίνουσας θέσης στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, το ακίνητο
ιδιοκτησίας ΚτΥπ ΑΕ μαζί με τα τρία κτίρια, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε αυτό, καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος του οικοδομικού τετραγώνου ΟΤ 126, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Ηρακλείου –
Ελευθερίου Βενιζέλου – Αγίου Μηνά – Ίωνος Δραγούμη και έχει προσόψεις στις οδούς: Βασιλέως
Ηρακλείου – Αγίου Μηνά – Ίωνος Δραγούμη. Αποτελείται από πολλά καταστήματα στο ισόγειο και στον
όροφο και μαζί με άλλα δύο ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων, περικλείουν τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά
στην καρδιά του οικοδομικού τετραγώνου. Ο ναός κατασκευάσθηκε νωρίτερα από τις αρχές του 9ου
αιώνα μ.Χ. και ανακαινίσθηκε στη σημερινή του μορφή μετά την πυρκαγιά του 1890.

Θεσμικό πλαίσιο και αντικείμενο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] και η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων
[ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] συγχωνεύθηκαν σε μια νέα ΔΕΚΟ με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σε
εφαρμογή του Ν. 4199/2013. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, στις 31.07.2015 θα πραγματοποιηθεί
η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη νέα εταιρεία. Με κοινή υπουργική απόφαση της
19.12.2013 ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε».
Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αντικείμενό της
αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου των δύο παραπάνω εταιρειών.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 52 72 405, 210 52 72 432
grtypou@ktyp.gr
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