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ΘΕΜΑ:  ΠΩΣ (∆ΕΝ) ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ  ΚΑΙ (∆ΕΝ) ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΤΟ 3-ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (ΕΛΕΩ του Ν 
2940/01) 
  
               Συνάδελφοι   

Α.         Η εµπειρία από τη συµµετοχή µου στις επιτροπές δηµοπρασιών ,στις οποίες µου 

κάνετε τη τιµή να µε ορίζετε εκπρόσωπος σας , µε αναγκάζει να αναλύσω πως , δυστυχώς  

µε την ανοχή του Ν2940/01,  ∆ΕΝ  ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Α.Υ.Ε.) ΣΤΟ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ .Συγκεκριµένα : 

            Ήµουν µάρτυρας απόπειρας εργοληπτικής επιχείρησης να ξεγελάσει (σύµφωνα το 

γράµµα του νόµου  ) τους πάντες και να συµµετάσχει σε δηµοπρασία και να  µειοδοτήσει 

ενώ γνώριζε ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ το Ο.Α.Υ.Ε. της.    

             Πως το µεθόδευσε ; Απλά , ενώ   ήταν έτοιµη να υπογράψει µεγάλη σύµβαση 

αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ, φρόντισε να καταθέσει αίτηση στη ∆/νση ∆15 για 

ενηµερότητα πτυχίου 2-3 ηµέρες πριν την υπογραφή της νέας σύµβασης (ας τη πούµε 

σύµβαση Α) και ενώ εν τω µεταξύ το Ο.Α.Υ.Ε  της ήταν οριακά κάτω από το τριπλάσιο του 

ανώτατου ορίου . Οπότε   µε την προσθήκη του νέου έργου  το παραπάνω τριπλάσιο όριο 

το υπερέβαινε κατά πολύ. 

 Έτσι , νόµιµα  , έλαβε ενηµερότητα πτυχίου 1 ½ µήνα µετά την αίτηση (και ενώ 

είχε υπογράψει την σύµβαση Α αλλά δεν την είχε  γνωστοποιήσει στη ∆/νση ∆15 ) και 

προσέρχεται στις δηµοπρασίες ενώ εν τω µεταξύ (µε την υπογραφή της σύµβασης Α) έχει 

ξεπεράσει κατά πολύ το τριπλάσιο του ορίου της τάξης της. Και όχι µόνο αυτό αλλά  

µπορεί και να αναµένει να υπογράψει και άλλες συµβάσεις των οποίων οι δηµοπρασίες 
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έγιναν  παλαιότερα και τώρα φτάνει ο καιρός για κατακύρωση ( π.χ. λόγω προσφυγών , ή 

επειδή είναι µε σύστηµα Μελέτη -  Κατασκευή που είναι γνωστό πως καθυστερούν κλπ ) 

  

Β. Οπότε π.χ. αν µια εργοληπτική επιχείρηση σαν την δική µου , 4ης τάξης, έχει 

ανεκτέλεστο π.χ. 18.000.000 ευρώ και καταθέσει αίτηση για ενηµερότητα πτυχίου στις 

4/6/08 ενώ στις 10/6/08 υπογράψει σύµβαση για έργο 6.000.000  και στις 25/6/08 επίσης 

υπογράψει για έργο µε σύστηµα Μελέτη -  Κατασκευή ποσού 7.000.000 ευρώ , τελικά θα 

έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 31.000.000 ευρώ , πολύ πάνω του επιτρεπτού 3 * 7.500.000 = 

22.500.000 ευρώ , ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

,εκτός αν κάποιες το καταλάβει και διαµαρτυρηθεί .  

             Τότε η µόνη ποινή είναι η ακύρωση της συµµετοχής , ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ. Αρα θα 

συνεχίσω απτόητος , πιστεύοντας ότι την επόµενη δηµοπρασία δεν θα το καταλάβει κανείς 

κ.ο.κ.             

 

Γ.           Παλαιοτέρα θυµίζω ίσχυε πως «…ουδείς εργολήπτης δικαιούται    ανα πάσα στιγµή  

 . . .         

       

να

έχει Ο Α Υ Ε µεγαλύτερο του τριπλασίου του ανωτάτου ορίου της τάξης του…» και για απόδειξη 

του παραπάνω υποβάλλαµε σε κάθε δηµοπρασία υπεύθυνη δήλωση για το αληθές του 

Ο.Α.Υ.Ε.  µας αναλαµβάνοντας τις όποιες ποινικές ευθύνες µιας ψευδούς υπεύθυνης 

δήλωσης. 

Μετά τον Ν 2940/01 ορισµένοι συνάδελφοι µας που βοήθησαν την σύνταξη του , 

φρόντισαν να αλλάξει η διάταξη γιατί έτσι µάλλον τους εξυπηρετούσε  ώστε να µην  

ελέγχεται ποτέ ουσιαστικά αυτό το όριο, καθώς επέτρεψαν την  µετατροπή του σε «…. 

ουδείς εργολήπτης δικαιούται πριν την συµµετοχή σε διαγωνισµό  . . ,  

       

να έχει  Ο Α Υ Ε µεγαλύτερο

του τριπλασίου του ανωτάτου ορίου της τάξης του…»    ενώ για απόδειξη του παραπάνω 

υποβάλλουµε , όχι πλέον σε κάθε διαγωνισµό αλλά κάθε 6 µήνες µια υπεύθυνη δήλωση 

στη ∆/νση ∆15 και έκτοτε δεν έχουµε υποχρέωση νεώτερης γνωστοποίησης  

Και να το  καταλάβουν κάποιοι, αν ξεπεράσουµε το όριο  ούτε γάτα ούτε ζηµιά .Άσε 

που µπορεί έτσι να το έχουµε και δίπορτο. ∆ηλαδή να κτυπάµε όλες τις δουλειές και να 

συµπεριφερόµαστε ως σκληροί και «άντρες» εργολήπτες που δεν υπολογίζουν τίποτα και 

αν δεν µας ικανοποιεί  µια δηµοπρασία που µειοδοτήσαµε  , εύκολα   γλυτώνουµε µε την 

πρώτη ένσταση που θα  κάνει κάποιος εργολήπτης που κατάλαβε ( η τον ενηµερώσαµε 

ώστε να καταλάβει )το κόλπο µας. 
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∆.       ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΤΑ 

ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ και που δεκάδες επιχειρήσεις έχουν µηδενικό 

ή ελάχιστο ανεκτέλεστο. 

ΝΤΡΟΠΗ ! 

ΝΤΡΟΠΗ για τους εργολήπτες που εν µέσω περιόδου κρίσης , κοροϊδεύουν τους 

συναδέλφους αλλά και  ΝΤΡΟΠΗ για όσους συνέταξαν  η αποδέχτηκαν αυτήν την 

απαράδεκτη διαφοροποίηση του πολύ ορθού έλεγχου του Ο.Α.Υ.Ε που ίσχυε  έως  τη 

ψήφιση του Ν 2940/01. Αναφέροµαι συνέχεια σε αυτούς τους συναδέλφους που 

βοήθησαν την σύνταξη του Ν 2940/01 γιατί είµαι πεπεισµένος  ότι συνάδελφοι έχουν 

συµµετοχή σε αυτή την διαφοροποίηση της νοµοθεσίας ,καθώς το Υπουργείο δεν θα είχε 

κανένα λόγο να παρέµβει σε µια διάταξη που κύριο στόχο έχει την αποφυγή 

µονοπωλιακών καταστάσεων και την όσο το δυνατόν ισοµερή κατανοµή της πίτας των 

έργων . 

 

Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους του ΣΑΤΕ για τις ενέργειες τους για την  

επαναφορά του προηγούµενου νοµικού κειµένου που επέτρεπε τον  ουσιαστικό έλεγχο της 

τήρησης του Ο.Α.Υ.Ε.. 

 

           Θα παρακαλούσα επίσης για την δηµοσίευση του παρόντος κειµένου στην 

ιστοσελίδα του συνδέσµου. 

        

 

        Ευχαριστώ 

 

           Γιώργος  Κυριακόπουλος 
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