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Αθήνα, 20.7.2010
Σηµείωµα επί ΓνΝΣΚ 235/2010
Με την ανωτέρω γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εκρίθη
ότι λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ανεκτελέστου εργοληπτικής
επιχείρησης και τα έργα που εκτελεί η εργ. επιχείρηση για λογαριασµό της
∆ΕΗ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ∆ΕΗ εξαιρείται της εφαρµογής της
ειδικής νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα (ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ.
609/1985). Μετά την έκδοση της ανωτέρω γνωµοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αρ.
∆15/οικ/15342/6-7-2010 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι, µε την οποία ο
Υπουργός έκανε αποδεκτή την ανωτέρω γνωµοδότηση και ακολούθως εστάλη
προς τις εργοληπτικές οργανώσεις το υπ’ αρ. πρωτ. ∆15/οικ/15526/7-7-2010
έγγραφο της ∆15, µε το οποίο καλούνται οι εργ. επιχειρήσεις να υποβάλουν
άµεσα βεβαιώσεις ανεκτελέστου έργων ∆ΕΗ και έργων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
Σε σχέση µε τα παραπάνω, επειδή υποβλήθηκαν ερωτήµατα από εργ.
επιχειρήσεις, πρέπει να επισηµανθεί ότι υποχρέωση δήλωσης ανεκτελέστου
υφίσταται µόνο ως προς τις συµβάσεις εκείνες που έχουν δηµοπρατηθεί και
ανατεθεί ως έργα. Η ∆ΕΗ δηµοπρατεί, εκτός από συµβάσεις έργων, και
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών. Αρκετές από αυτές αναλαµβάνονται
από εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ.. Για τις
συµβάσεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης ανεκτελέστου υπολοίπου.
Κρίσιµο κριτήριο για τη διαπίστωση εάν πρόκειται για σύµβαση έργου,
υπηρεσίας ή προµήθειας (εκτός φυσικά από το περιεχόµενο της σύµβασης),
είναι το νοµικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται. Συνήθως, το νοµικό πλαίσιο που
διέπει τη σύµβαση παρατίθεται στη διακήρυξη καθώς και στο συµφωνητικό
που υπογράφεται µε τον ανάδοχο. Από εκεί µπορεί να προκύψει ο
χαρακτήρας της σύµβασης, εάν υπάρχει αµφιβολία. Το αντικείµενο της
σύµβασης είναι επίσης καθοριστικό: π.χ. συµβάσεις καθαρισµού τέφρας κ.λπ.
είναι συµβάσεις υπηρεσίας και όχι έργου. Επίσης, σε µικτές συµβάσεις
κρίσιµο κριτήριο για τον χαρακτηρισµό της σύµβασης είναι ο προέχων
χαρακτήρας της σύµβασης, αν και βέβαια στην πράξη η εφαρµογή του
κριτηρίου αυτού είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σε περίπτωση, πάντως, αµφιβολίας
σχετικά µε τον νοµικό χαρακτηρισµό της σύµβασης, η ασφαλής οδός είναι να
δηλώνεται η σύµβαση, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες κυρώσεις, όπως
ανάκληση της Ενηµερότητας Πτυχίου κ.λπ.
Πάντως, οι συµβάσεις εκείνες, για τις οποίες δεν γεννάται αµφιβολία
ως προς τον νοµικό τους χαρακτηρισµό και µετά βεβαιότητας δεν µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως συµβάσεις δηµοσίου έργου κατά τις σχετικές έννοιες της
ειδικής περί δηµοσίων έργων νοµοθεσίας αλλά και των κοινοτικών οδηγιών
περί δηµοσίων συµβάσεων, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να δηλώνονται.
Με εκτίµηση,
Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος.

