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ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή άρθρου 10 Ν. 3263/2004 («εκχώρηση
εργολαβικού ανταλλάγματος») στις εκτελούμενες
συμβάσεις.

Αξιότιμη κα. Αναστασίου,
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3263/2004, οι διατάξεις
του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς που θα
προκηρυχθούν με διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου, καθώς και στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία
των διαγωνισμών αυτών, εξαιρουμένης της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 2. Περαιτέρω, κατά το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω
παραγράφου, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του
άρθρου 6 του νόμου εφαρμόζονται και στις εκτελούμενες συμβάσεις,
εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν έχει κοινοποιηθεί ειδική
πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Με το άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου τροποποιήθηκε ριζικά το
καθεστώς που διέπει την εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος σε
τράπεζες κατά τρόπο ιδιαίτερα περιοριστικό σε σύγκριση με τα μέχρι
σήμερα ισχύοντα. Είναι προφανές, σύμφωνα με τη ρητή και σαφή
διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3263/2004, ότι η νέα
περιοριστική για την εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος ρύθμιση
εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία
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διαγωνισμών που θα διεξαχθούν βάσει του Ν. 3263/2004, ενώ,
αντιθέτως, για τις συμβάσεις που εκτελούνταν κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος του νέου νόμου ή και αυτές που συνήφθησαν ή θα συναφθούν
μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3263/2004 όμως δημοπρατήθηκαν βάσει
του προϊσχύσαντος καθεστώτος, ισχύουν οι παλαιές περί εκχωρήσεως
διατάξεις.
Δυστυχώς, τα ανωτέρω αυτονόητα δεν έχουν γίνει κατανοητά από
ορισμένες περιφερειακές αρχές, κυρίως δε από τράπεζες, οι οποίες
αρνούνται να χορηγήσουν πιστώσεις σε εργοληπτικές επιχειρήσεις
ισχυριζόμενες ότι οι διατάξεις περί απαγόρευσης της εκχώρησης της
σύμβασης εφαρμόζονται και στις εκτελούμενες συμβάσεις ή και σ’ αυτές
που δημοπρατήθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς. Δεδομένου ότι το
ζήτημα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για τη μεγάλη πλειονότητα των
εργοληπτικών επιχειρήσεων, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε με
σχετική εγκύκλιο ή έγγραφο τα χρονικά όρια ισχύος και το πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 10 του Ν. 3263/2004 περί εκχώρησης του
εργολαβικού ανταλλάγματος.
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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