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Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

Προς:
Τους Συνδέσµους – Μέλη
της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.

ΘΕΜΑ: Επισηµάνσεις για τον νέο Ν.4070/2012, που αφορά τροποποιηθείσες
διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων.
Όπως

σας

ενηµερώσαµε

µε

την ανακοίνωσή

µας

της

17-04-2012 (ΝΕΑ

–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) στο site της ΠΕΣΕ∆Ε την οποία και σας κοινοποιούµε, τέθηκε από 10-042012 σε ισχύ ο νέος νόµος 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10-04-2012) που µεταξύ άλλων
περιλαµβάνει σειρά τροποποιήσεων του Ν. 3669/08 (Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων).
Με την παρούσα ανακοίνωσή µας θέλουµε να επισηµάνουµε στα µέλη των Συνδέσµων
της ΠΕΣΕ∆Ε ειδικά την πρόβλεψη της δίµηνης προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 137. Ο νοµικός σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Ι. Γαλενιανός σχετικά µε την διάταξη
αυτή επισηµαίνει:
“Με την παρ. 1 του άρθρου 137 του Ν. 4070/2012 προστίθεται στο νόµο άρθρο 75Α ,

µε το οποίο ορίζεται ότι εάν ο ανάδοχος δεν ασκήσει µέσα σε δύο µήνες από την εµφάνιση
γεγονότος από το οποίο απορρέει αξίωσή του από την εκτέλεση του έργου , τα δικαιώµατά
του αποσβέννυνται.
Το άρθρο αυτό πρέπει να συσχετισθεί µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 186 του Ν.
4070/2012 , µε την οποία τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008.
Με την παλαιά ρύθµιση της παρ. 7 του άρθρου 52 ο ανάδοχος µπορούσε µαζί µε την
τελική επιµέτρηση να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε την εκτέλεση της
σύµβασης , για το οποίο δεν έχει χάσει το δικαίωµά του από κάποια άλλη αιτία.
Με την τροποποιούµενη διάταξη ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα αυτό «αν αυτό δεν έχει
αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75Α ή αν το
σχετικό δικαίωµα δεν αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία”.
Πρόκειται για ρύθµιση δυσµενή για τους αναδόχους, γιατί σηµαίνει ότι εάν ο ανάδοχος
δεν ασκήσει εντός διµήνου τα δικαιώµατά του, αυτά αποσβένονται και κάθε σχετική αξίωση
παραγράφεται.
Έτσι, αν, π.χ., ο ανάδοχος δεν υποβάλλει µέσα σε δύο µήνες αίτηµα για αποζηµίωσή
του στην περίπτωση της παρ. 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 , οι αξιώσεις του αυτές
αποσβέννυνται και το δικαίωµά του παραγράφεται.

Ανάλογα ισχύουν και για κάθε άλλο δικαίωµα που έχει ο ανάδοχος (π.χ. για να ζητήσει
τη σύνταξη Α.Π.Ε.).
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της ανατροπής και ο επικείµενος κίνδυνος απώλειας
δικαιωµάτων (και χρηµάτων), επισηµαίνω ότι µε τα έως σήµερα ισχύοντα δεν υπήρχε
πρόβλεψη απόσβεσης των δικαιωµάτων των αναδόχων, παρά µόνο πρόβλεψη παραγραφής
των σχετικών αξιώσεών τους, η οποία άρχιζε να µετράει από την ηµεροµηνία έγκρισης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ή τη συντέλεση της αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής, ο
δε χρόνος της παραγραφής ήταν πενταετής και συµπληρωνόταν στο τέλος του έτους εντός
του οποίου γεννήθηκε η αξίωση”.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούµε τις διοικήσεις των Συνδέσµων να ενηµερώσουν
µε τον πιο πρόσφορο τρόπο έγκαιρα τα µέλη τους για την συγκεκριµένη διάταξη.
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