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Επιχειρήσεις– Μέλη του ΣΑΤΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Απόσβεση δικαιωµάτων του αναδόχου (παρ. 1 και 2 του άρθρου 137 και
παρ. 6 του άρθρου 186 του ν.4070/2012) – Υποβολή αιτηµάτων εκκρεµών
αξιώσεων των αναδόχων έως 10-6-2012.

Συνάδελφοι,
Σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο απόσπασµα του ενηµερωτικού σηµειώµατος του νοµικού
συµβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταµόπουλου για το εν θέµατι ζήτηµα, κρίνεται σκόπιµο,
κατόπιν και των πρόσφατων ρυθµίσεων για τους αναδόχους δηµοσίων έργων όλοι οι
ανάδοχοι

εκτελουµένων

συµβάσεων

δηµοσίων

έργων

που

έχουν

εκκρεµείς

αξιώσεις κατά του κυρίου του έργου από γενεσιουργούς αιτίες που έχουν ήδη
ανακύψει, να υποβάλουν σχετικό αίτηµα εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος
του Ν. 4070/2012, ήτοι µέχρι 10.6.2012.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Συν.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Απόσπασµα ενηµερωτικού σηµειώµατος περί απόσβεσης δικαιωµάτων αναδόχου του
νοµικού συµβούλου του ΣΑΤΕ, κ. Στ. Σταµόπουλου
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(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΑΤΕ)
3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ίσως οι πιο επικίνδυνες ρυθµίσεις για τους αναδόχους δηµοσίων έργων είναι αυτές που
αφορούν στην απόσβεση των δικαιωµάτων του αναδόχου. Οι επίµαχες διατάξεις περιέχονται
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 137 και στην παρ. 6 του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012:
«Άρθρο 137
1. Μετά το άρθρο 75 του ν. 3669/2008 (Α` 116) προστίθεται άρθρο 75Α ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο τα
εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε
εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτηση του προς
τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της
γενεσιουργού τους αιτίας».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 (Α` 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής
των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη
παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 186
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο
αίτηµα του που σχετίζεται µε δικαίωµα του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό
δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
75Α ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία.
Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές
απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.»
ΣΧΟΛΙΑ:
¾

Μία από τις πλέον προβληµατικές ρυθµίσεις από απόψεως ουσιαστικού περιεχοµένου,
προϋποθέσεων

εφαρµογής

της

και

εννόµων

συνεπειών

της.

Από

απόψεως

ουσιαστικού περιεχοµένου είναι µια αυστηρότατη ρύθµιση για τον ανάδοχο, αφού
εντός δύο µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας θα πρέπει να υποβάλει
σχετικό αίτηµα προς την υπηρεσία. Σοβαρότερο όµως είναι το πρόβληµα ως προς τη
διάγνωση της συνδροµής των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος του
αναδόχου. Πότε πράγµατι ανακύπτει η γενεσιουργός αιτία και πως αποδεικνύεται
αυτό; Πολύ φοβόµαστε, ότι η ρύθµιση αυτή θα χρησιµεύσει (για τα αποφαινόµενα
όργανα επί αιτήσεων θεραπείας καθώς και για τα δικαστήρια) ως εργαλείο για να
απορρίπτονται αξιώσεις του αναδόχου επί τη βάσει του δύσκολα ανταποδεικνυόµενου
ισχυρισµού, ότι η γενεσιουργός αιτία είχε εµφανισθεί πιο πριν από δύο µήνες από
την υποβολή του αιτήµατος.
¾

Ακόµη και στην περίπτωση που δεν αµφισβητείται ο χρόνος κατά τον οποίο ανέκυψε
η γενεσιουργός αιτία, η προθεσµία των δύο µηνών είναι ασφυκτική για τον
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ανάδοχο. Συνήθως η διαµόρφωση του αιτήµατος του αναδόχου εξαρτάται από πολλές
παραµέτρους, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να συνεκτιµηθούν εντός δύο µηνών.
Πολλές φορές η διατύπωση του αιτήµατος έχει σχέση και µε τη χάραξη της
γενικότερης στρατηγικής αντιµετώπισης ενός σοβαρού προβλήµατος, που δεν µπορεί
να γίνει µέσα σε δύο µήνες ούτε από τον ανάδοχο ούτε από την υπηρεσία.
¾

Ο νόµος απαιτεί την υποβολή «αιτήµατος» εντός δύο µηνών από την εµφάνιση της
γενεσιουργού αιτίας του˙ όχι απλώς επισήµανση του προβλήµατος. Το «αίτηµα»
έχει την έννοια της πλήρους διαµορφωµένης νοµικής αξίωσης, ήτοι αξίωσης απόλυτα
ορισµένης

ως

προς

το

αντικείµενό

της

(δαπάνη,

εργασίες,

τιµές

µονάδος,

τροποποίηση συµβατικού αντικειµένου κ.λπ.). Τούτο στην πράξη σε αρκετές
περιπτώσεις (ιδίως στα πλέον σύνθετα έργα) θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
¾

Σοβαρό πρόβληµα ανακύπτει από την έλλειψη ειδικής µεταβατικής διάταξης ως προς
τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Ο Ν. 4070/2012 δεν περιλαµβάνει ειδικές µεταβατικές
διατάξεις για τις τροποποιήσεις του Ν. 3669/2008. Ισχύει, κατά συνέπεια, η
ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 188, σύµφωνα µε την οποία η ισχύς του νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Ν. 4070/2012
δηµοσιεύθηκε την 10.4.2012. Αποτελεί θέµα ερµηνείας, πλέον, ποιες περιπτώσεις
καταλαµβάνει: α) Κατά µία ερµηνεία, καταλαµβάνει όλες τις γενεσιουργούς αιτίες που
ανακύπτουν µετά την 10.4.2012, όχι όµως και αυτές που είχαν ανακύψει προ της
10.4.2012. β) Κατ’ άλλη ερµηνεία, καταλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις εκκρεµών
αιτηµάτων του αναδόχου µε χρόνο έναρξης της δίµηνης προθεσµίας την ηµέρα
δηµοσίευσης για όσες γενεσιουργούς αιτίες είχαν ανακύψει προηγουµένως. γ) Κατά
τρίτη ερµηνεία, καταλαµβάνει όλες τις εκτελούµενες συµβάσεις µε αναδροµική
έναρξη της δίµηνης προθεσµίας από τον χρόνο που ανέκυψε η γενεσιουργός αιτία,
έστω και αν αυτός είναι προγενέστερος της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος του νόµου
(Η ερµηνεία αυτή πρέπει να απορριφθεί ως προδήλως αντισυνταγµατική). δ) Τέλος,
κατά τέταρτη άποψη, δεν καταλαµβάνει τις εκτελούµενες συµβάσεις έργων, αλλά
µόνον αυτές που πρόκειται να συναφθούν µετά την έναρξη εφαρµογής του νόµου (Η
ερµηνεία αυτή αντίκειται στο γράµµα του νόµου και, ελλείψει ειδικής µεταβατικής
διάταξης που να προβλέπει κάτι τέτοιο, πρέπει να απορριφθεί).

¾

Από τις προεκτεθείσες ερµηνευτικές εκδοχές η, κατά την άποψή µου, πιο
ορθή είναι η υπό στοιχείο «α»˙ ωστόσο, δεδοµένου ότι και η υπό στοιχείο
«β»

έχει

στοιχεία

βασιµότητας,

κρίνεται

σκόπιµο

όλοι

οι

ανάδοχοι

εκτελουµένων συµβάσεων δηµοσίων έργων που έχουν εκκρεµείς αξιώσεις
κατά του κυρίου του έργου από γενεσιουργούς αιτίες που έχουν ήδη
ανακύψει, να υποβάλουν σχετικό αίτηµα εντός δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του Ν. 4070/2012, ήτοι µέχρι 10.6.2012.
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