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ΘΕΜΑ: «Επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος: Εγγύηση Χαµηλότοκων ∆ανείων
για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και
υπηρεσιών».
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως πιθανόν γνωρίζετε ουσιαστικό στοιχείο της κατασκευής των έργων είναι ο θεσµός της
«υπεργολαβίας», δηλαδή, η ανάθεση επί µέρους τµηµάτων ή εργασιών του έργου από τον
Ανάδοχο Εργολάβο σε Υπεργολάβους. Σε όλα ανεξαρτήτως τα έργα που κατασκευάζονται
ένα σηµαντικότατο τµήµα αυτών γίνονται µε την µέθοδο της Υπεργολαβίας. Γίνεται φανερό
λοιπόν ότι αυτή η παροχή υπηρεσίας που λαµβάνει ο Εργολάβος – Ανάδοχος από τον
Υπεργολάβο είναι ένα σηµαντικότατο στοιχείο του κόστους κατασκευής.
Όπως µας πληροφόρησαν εταιρείες - µέλη του Συνδέσµου µας, ορισµένες Τράπεζες, δεν
θεωρούν τις εν λόγω δαπάνες, ως «επιλέξιµες δαπάνες», κατά την έννοια που αποδίδει σε
αυτές το σχετικό πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων
∆ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών»,
γεγονός που, κατά την γνώµη µας, δεν είναι ορθό.
Παρακαλούµε λοιπόν για την επιβεβαίωση από το Ταµείο σας ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες,
είναι επιλέξιµες στα πλαίσια του ανωτέρω προγράµµατος, ώστε να µην δηµιουργούνται
τέτοιου είδους ασάφειες, οι οποίες οδηγούν σε αυθαίρετες και καταχρηστικές κρίσεις από
µέρους ορισµένων τραπεζικών ιδρυµάτων, µε τελικό αποτέλεσµα την σηµαντική υστέρηση
στην απορρόφηση των πόρων του Προγράµµατος, σε µία περίοδο που τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος είναι τα δυσχερέστερα στην ιστορία του.
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