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ΘΕΜΑ:

Εφαρµογή διάταξης παρ. 45 του άρθρου 16 του ν.
1418/1984 περί ορίου ανεκτελέστου.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Η παρ. 45 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προβλέπει τα εξής:
«Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειµένου να
αναλάβει την εκτέλεση µέρους ή του συνόλου δηµοσίου έργου, ως
ανάδοχος ή ως µέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως µέλος
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κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισµένος υπεργολάβος,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόµου αυτού,
πρέπει να µην έχει µέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν τη συµµετοχή
της σε διαγωνισµό, ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων έργων
του δηµόσιου τοµέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:»
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει καταργηθεί µέχρι σήµερα ούτε ρητώς
ούτε σιωπηρώς και ως εκ τούτου εξακολουθεί να διατηρεί την πλήρη
ισχύ της και πρέπει να τηρείται µέσω του ουσιαστικού ελέγχου καθ’
εκάστη δηµοπρασία του ανεκτελέστου έργων που έχει κάθε εργοληπτική
επιχείρηση κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Παρόλα αυτά
στην πράξη δεν εφαρµόζεται σχεδόν ποτέ, αφενός διότι ο έλεγχος της
υπέρβασης του ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ. προβλεπόµενου ορίου ανεκτελέστου
είναι πρακτικά δύσκολος και αφετέρου διότι πολλές υπηρεσίες που
δηµοπρατούν έργα θεωρούν ότι ο έλεγχος της υπέρβασης του ορίου
ανεκτελέστου διασφαλίζεται µέσω της Ενηµερότητας Πτυχίου. Τούτο
είναι εσφαλµένο, αφού τα πρότυπα υποχρεωτικά τεύχη διακηρύξεων
ρητώς αναφέρουν στην υποσηµείωση 29 τα εξής: «Μεταβολές στο
ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το
χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του
συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.ΕΠ. ανεκτέλεστου εργολαβικών
συµβάσεων». Άρα, η δηµοπρατούσα αρχή δεν πρέπει να αρκείται στην
υποβολή της Ενηµερότητας Πτυχίου από κάθε διαγωνιζόµενο όσον
αφορά τη διαπίστωση της τήρησης των περί ανεκτελέστου νοµοθετικών
διατάξεων από κάθε διαγωνιζόµενη εργοληπτική επιχείρηση, αλλά
δικαιούται και υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ουσίας ως προς το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Τέτοιος έλεγχος, όµως, στην πράξη είναι κατ’
ουσία ανέφικτος, αν δεν υπάρξει συγκεκριµένη καταγγελία και στοιχεία
που να αποδεικνύουν την υπέρβαση του ορίου ανεκτελέστου από κάποια
εργοληπτική επιχείρηση. Έτσι, έχουµε φτάσει στο σηµείο να υπάρχει µία
διάταξη νόµου, καθόλα ισχυρή, η οποία όµως, λόγω πρακτικών
δυσλειτουργιών, στην πράξη δεν εφαρµόζεται. Συνέπεια του γεγονότος
αυτού είναι ότι υπάρχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις (βλ. σχετικά
συνηµµένα έγγραφα), που εν γνώσει τους παραβιάζουν τη συγκεκριµένη
διάταξη και µετέχουν στις δηµοπρασίες παρότι έχουν υπερβεί τα
ισχύοντα γι’ αυτές όρια ανεκτελέστου, δεδοµένου ότι γνωρίζουν, ότι
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µόνο για όλως συµπτωµατικούς λόγους θα ήταν δυνατόν να ανακαλυφθεί
στον διαγωνισµό η συγκεκριµένη παράβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει,
ακόµη και στη σχεδόν απίθανη περίπτωση που διαπιστωθεί η υπέρβαση
του ορίου ανεκτελέστου, δεν θα υποστούν καµία κύρωση, πέραν του
αποκλεισµού τους από τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Εποµένως, αφού
δεν έχουν να χάσουν τίποτα, το διακινδυνεύουν.
Ενόψει των προαναφερθέντων και δεδοµένου ότι πρώτιστο µέληµα
της Πολιτείας πρέπει να είναι η απαρέγκλιτη εφαρµογή των νόµων που η
ίδια δια των νοµοθετικών της οργάνων έχει ψηφίσει, θεωρούµε ότι θα
πρέπει να θεσπισθούν ορισµένες δικλείδες, που να διασφαλίζουν σε
ικανοποιητικό βαθµό, ότι η ανωτέρω διάταξη τηρείται από όλες τις
διαγωνιζόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και ότι η παραβίασή της
επιφέρει συγκεκριµένες δυσµενείς κυρώσεις σε βάρος εκείνου ο οποίος
λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµούς εν γνώσει του ότι δεν τηρεί τις επιταγές
του νόµου περί µη υπέρβασης του ορίου ανεκτελέστου. Ως πλέον απλή
από τις πιθανές ασφαλιστικές δικλείδες θεωρούµε την εισαγωγή στις
διακηρύξεις όρου, ο οποίος θα επιβάλλει σε κάθε διαγωνιζόµενο την
υποχρέωση να υποβάλλει κατά τη συµµετοχή του σε δηµοπρασία
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει υπερβεί το όριο
ανεκτελέστου. Το γεγονός ότι η ψευδής υπεύθυνη δήλωση επισύρει
ποινικές κυρώσεις, θεωρούµε ότι συνιστά αρκετά αποτελεσµατικό
αποτρεπτικό παράγοντα για τη συµµετοχή στους διαγωνισµούς
εργοληπτικών επιχειρήσεων εν γνώσει του ότι έχουν υπερβεί τα ισχύοντα
όρια ανεκτελέστου. Η εισαγωγή τέτοιου όρου στις διακηρύξεις δεν
αποκλείεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο˙ αντιθέτως συνάδει µε αυτό,
εφόσον θα συµβάλλει στην καλύτερη και πληρέστερη εφαρµογή του.
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