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ΘΕΜΑ:

«Πιστοποιητικό µη παύσης εργασιών»

Κύριοι,
Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστηµα έχει ανακύψει ένα σοβαρό
πρόβληµα στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, το οποίο µάλιστα έχει
ενταθεί µετά την έκδοση της Υ.Α. ∆17α/02/101/Φ.Ν.437/18-10-2004, µε
την οποία εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων. Πολλές
δηµοπρατούσες αρχές, παρερµηνεύοντας και εφαρµόζοντας εσφαλµένα
τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, απαιτούν από τις διαγωνιζόµενες
εργοληπτικές επιχειρήσεις να προσκοµίσουν ένα δικαιολογητικό το οποίο
αποκαλούν «πιστοποιητικό µη παύσης εργασιών» και αποκλείουν όσες
επιχειρήσεις δεν το προσκοµίζουν. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν
αποτελεί θεσµοθετηµένο, παγίως εκδιδόµενο πιστοποιητικό από
συγκεκριµένη αρµόδια προς τούτο δηµόσια αρχή. Ένεκα του γεγονότος
αυτού έχει προκληθεί τεράστια σύγχυση: Κατά πρώτον δεν είναι γνωστό
ποία είναι η αρµόδια αρχή για την έκδοσή του, ούτε προσδιορίζεται αυτή
στις διακηρύξεις. Ορισµένα Πρωτοδικεία το εκδίδουν, τα περισσότερα
όµως αρνούνται να το εκδώσουν. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις
οικονοµικές εφορίες. Οι κατ’ εξοχήν αρµόδιες ΦΑΒΕ και ΦΑΕΕ δεν το
εκδίδουν, ορισµένες όµως περιφερειακές ∆.Ο.Υ. δέχονται και το
εκδίδουν. Κατά δεύτερον, οι ίδιες οι δηµοπρατούσες αρχές αδυνατούν να
παράσχουν οιαδήποτε κατατοπιστική απάντηση στους διαγωνιζόµενους
που ζητούν ευλόγως διευκρινίσεις σχετικά µε το επίµαχο πιστοποιητικό
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και αποκλείουν όποιον διαγωνιζόµενο δεν το προσκοµίζει, ακόµη και αν
αποδεικνύει αδυναµία έκδοσής του από οποιαδήποτε αρχή και
προσκοµίζει αντ’ αυτού ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωσηú πράττουν
δε το αυτό και σε διαγωνισµούς στους οποίους οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις µετέχουν µε ενηµερότητα πτυχίου.
Θεωρούµε ότι η ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση, που συντελεί
στον άδικο αποκλεισµό εργοληπτικών επιχειρήσεων από διαγωνισµούς
και διευκολύνει τη µεθόδευση των αποτελεσµάτων των δηµοπρασιών µε
εργαλείο το συγκεκριµένο ανύπαρκτο κατά το ελληνικό δίκαιο
πιστοποιητικό, πρέπει να εκλείψει µε την απάλειψη του συγκεκριµένου
όρου από τις διακηρύξεις. Είναι άλλωστε αδιανόητο να ζητείται από
ελληνικές διακηρύξεις η προσκοµιδή από τους διαγωνιζόµενους
πιστοποιητικού που δεν προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. Κατά
συνέπεια, παρακαλούµε όπως ενεργήσετε τα δέοντα, ώστε να
απαλειφθούν ολοσχερώς από τις διακηρύξεις οι διατάξεις που
επιβάλλουν την προσκοµιδή του εν λόγω πιστοποιητικού και να καταστεί
σαφές προς όλες τις δηµοπρατούσες αρχές, ότι δεν δύνανται να
αποκλείουν διαγωνιζόµενους για τον λόγο ότι δεν προσκόµισαν το
προκείµενο µη προβλεπόµενο κατά την εσωτερική νοµοθεσία
«πιστοποιητικό».
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