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Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχτούν έργα €600 εκατ.
Του ∆ηµήτρη ∆ελεβέγκου
Μπορεί λεφτά για τους µισθούς και τις συντάξεις του Απρίλη-όπως όλα δείχνουν- να
βρέθηκαν, ωστόσο, η αγορά θα εξακολουθήσει να παραµένει σε κωµατώδη κατάσταση. Η
υποχρεωτική µεταφορά των διαθεσίµων χρηµάτων των φορέων του δηµοσίου και των ΟΤΑ
στην ΤτΕ επιβεβαίωσε τους φόβους του κατασκευαστικού κλάδου- που κάποτε
αιµατοδοτούσε την οικονοµία-ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων καταλήγουν στον “µεγάλο κουµπαρά” για την αποπληρωµή δηµοσίων
υπαλλήλων και συνταξιούχων.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προειδοποιεί, µέσω
του Capital.gr, για την κατάρρευση τουλάχιστον 1.000 περιφερειακών έργων,
προϋπολογισµού της τάξης των 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για έργα
οδοποιίας, βιολογικών καθαρισµών και αναπλάσεων.
“Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα έργα αυτά πληρώνονται µε σηµαντική καθυστέρηση µε
αποτέλεσµα να µην διαθέτουν την απαιτούµενη ρευστότητα για να προµηθευτούν, για
παράδειγµα, καύσιµα. Έτσι, ήδη, σηµαντικός αριθµός έργων έχει σταµατήσει” σηµειώνει.
Όπως εξηγεί, µέχρι και πριν από µερικούς µήνες, πληρωµές που είχαν εγκριθεί από την
αρµόδια αναθέτουσα αρχή, υλοποιούνταν εντός µερικών ηµερών.
“Πριν εκδοθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΠΝΠ) για την µεταφορά των
αποθεµατικών, υπολογίζαµε καθυστέρηση ενάµιση έως δύο µηνών για την υλοποίηση των
πληρωµών. Και εάν λάβουµε υπόψη ότι χρειάζεται διάστηµα ενάµιση µε δύο µηνών για να
πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι από την επιβλέπουσα υπηρεσία, ένας
εργολήπτης θα πρέπει να περιµένει συνολικά περίπου τέσσερις µήνες για να πληρωθεί.
Μετά την έκδοση της ΠΝΠ, αγνοούµε εάν η καθυστέρηση των δύο µηνών µεγαλώσει,
ενδεχόµενο που είναι σοβαρό, καθώς ήδη η τετράµηνη αναµονή δηµιουργεί ήδη σοβαρά
προβλήµατα” σηµειώνει.
Κίνδυνος να χαθούν έργα ΕΣΠΑ
Η καθυστέρηση πληρωµών επιβραδύνει τον ρυθµό υλοποίησης των ενταγµένων στο ΕΣΠΑ
έργων, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος απένταξής τους και επιστροφής των κονδυλίων να είναι
ορατός. Παρόλ΄αυτά, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης του
αρχόµενου προβλήµατος. Και το τοπίο γίνεται ακόµη πιο ασφυκτικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι
σε µεγάλο αριθµό περιβαλλοντικών έργων το ΦΠΑ δεν επιστρέφεται, επειδή δεν θεωρείται
εντάξιµο στο ΕΣΠΑ.
Όπως αποκαλύπτει ο κ. Αθουσάκης, τους τελευταίους µήνες, ο ΣΑΤΕ δεν έχει καταστεί
δυνατόν να συναντηθεί µε αρµόδια κυβερνητικά στελέχη-όπως η αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Ν. Βαλαβάνη, ή ο γενικός γραµµατέας ΕΣΠΑ- για την εξέταση του
προβλήµατος, µε τον υπουργό Οικονοµίας και Υποδοµών Γ. Σταθάκης-ύστερα από
συνάντηση- να έχει παραπέµψει τους εργολήπτες στο υπουργείο Οικονοµικών.
“Κανένας αρµόδιος δεν µας έχει διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξει κάποιου είδους λύση, ενώ
καθ΄ ύλην αρµόδια στελέχη επικαλούνται φόρτο εργασίας. Αυτό όταν οι επιταγες µας θα
ξεκινήσουν να σφραγίζονται, ενώ οι πληρωµές προς τους προµηθευτές µας βρίσκονται ήδη
σε καθυστέρηση” αναφέρει.

