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ΣΒΒΕ: Προβλήματα για τις επιχειρήσεις

που συναλλάσσονται με τη ΔΕΗ
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Εξαιτ ίας τ ης δυσμεν ούς οικον ομικής κατ άστ ασης και τ ων  εμποδίων  που η απουσία

ρευστ ότ ητ ας δημιουργεί στ ην  άσκηση τ ης ομαλής λειτ ουργίας, αυξάν ουν  αν ησυχητ ικά τ α

προβλήματ α που αν τ ιμετ ωπίζουν  οι επιχειρήσεις- μέλη τ ου ΣΒΒΕ που είν αι προμηθευτ ές τ ης

ΔΕΗ, σύμφων α με επιστ ολή που απέστ ειλε ο ΣΒΒΕ προς τ ον  υπουργό Οικον ομικών  Γιάν ν η

Στ ουρν άρα.

Στην επιστολ ή αναφέρεται, ότι τα προβλ ήματα που αντιμετωπίζουν  σε σχέση με τη ΔΕΗ επικεντρώνονται

κυρίως στο τρίπτυχο των απαιτούμενων οικονομικών διασφαλ ίσεων στις διαδικασίες συμμετοχής, των

καθυστερήσεων στις πλ ηρωμές και στην  παρακράτηση απαιτήσεων εξαιτίας οφειλ ών των επιχειρήσεων

στο Δημόσιο. 

Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς και έργα της ΔΕΗ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικών

επιστολ ών (συμμετοχής και καλ ής εκτέλ εσης), που από τις τράπεζες συνήθως αντιμετωπίζονται ως

ρευστό, με αποτέλ εσμα την  οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων εξαιτίας του ύψους του ποσοστού

εγγυοδοσίας αλ λ ά και του υπερβολ ικού χρόνου επιστροφής των εγγυητικών επιστολ ών. 

Ακολ ούθως, σε σχέση με τις πλ ηρωμές των προμηθευτών της, η ΔΕΗ εφαρμόζει τεράστιες καθυστερήσεις,

ουσιαστικά μεταφέροντας το δικό της πρόβλ ημα ρευστότητας στις προμηθεύτριες επιχειρήσεις, ενώ,

παράλ λ ηλ α οι διαδικασίες για την  πιστοποίηση των έργων των προμηθευτών της, που αποτελ εί

προαπαιτούμενο για την  πλ ηρωμή τους, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και γραφειοκρατικές.

Ο ΣΒΒΕ εκτιμά, ειδικά για την  παρακράτηση των απαιτήσεων λ όγω οφειλ ών στο Δημόσιο, απαιτείται

πρόβλ εψη, ώστε, οι πλ ηρωμές να γίνονται χωρίς παρακράτηση και αυτή να γίνεται μόνο στο στάδιο της

τελ ικής πλ ηρωμής, όπως με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση συμβαίνει για τις πλ ηρωμές έργων που

εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (παρ.4 άρθρο 242 του Ν. 407 2/2012).


