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ΜΕΡΟΣ 1Ο - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

I. Ν. 4070/2012: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 
3669/2008)

(αναλυτικές επιµετρήσεις, λογαριασµοί, βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή του έργου, 
απόσβεση απαιτήσεων αναδόχου, εκχώρηση και κατάσχεση εργολαβικού
ανταλλάγµατος κ.ά.)

ΙΙ.   Ν. 4071/2012: Απευθείας αναθέσεις και Γ.Ε. & Ο.Ε. δηµοτικών έργων
ΙΙΙ.  Ν. 4072/2012: Καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την
αναγκαστική εκτέλεση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου

ΜΕΡΟΣ 2Ο – ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

I. Επιτόκιο υπερηµερίας ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆.
II.Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµών
III.∆ιαταγές πληρωµής κατά ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.

ΜΕΡΟΣ 1Ο - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

I. Ν. 4070/2012: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 
3669/2008)

(αναλυτικές επιµετρήσεις, λογαριασµοί, βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή του έργου, 
απόσβεση απαιτήσεων αναδόχου, εκχώρηση και κατάσχεση εργολαβικού
ανταλλάγµατος κ.ά.)

ΙΙ.   Ν. 4071/2012: Απευθείας αναθέσεις και Γ.Ε. & Ο.Ε. δηµοτικών έργων
ΙΙΙ.  Ν. 4072/2012: Καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την
αναγκαστική εκτέλεση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου

ΜΕΡΟΣ 2Ο – ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

I. Επιτόκιο υπερηµερίας ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆.
II.Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµών
III.∆ιαταγές πληρωµής κατά ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ 1Ο – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ν. 4070/2012

ΜΕΡΟΣ 1Ο – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ν. 4070/2012

1. Αναλυτικές επιµετρήσεις
2. Λογαριασµοί
3. Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
4. Εκχώρηση, κατάσχεση & συµψηφισµός εργολαβικού

ανταλλάγµατος
5. Βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή
6. Ρυθµίσεις περί επαγγελµατικών µητρώων (Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ. 

κ.λπ.)
7. Λοιπές διατάξεις (τελικός λογαριασµός, ειδική διαταγή, πλαστή

εγγυητική επιστολή, προγράµµατα ποιότητας έργου)
8. Μεταβατικές διατάξεις

1. Αναλυτικές επιµετρήσεις
2. Λογαριασµοί
3. Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
4. Εκχώρηση, κατάσχεση & συµψηφισµός εργολαβικού

ανταλλάγµατος
5. Βεβαίωση περαίωσης και παραλαβή
6. Ρυθµίσεις περί επαγγελµατικών µητρώων (Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ. 

κ.λπ.)
7. Λοιπές διατάξεις (τελικός λογαριασµός, ειδική διαταγή, πλαστή

εγγυητική επιστολή, προγράµµατα ποιότητας έργου)
8. Μεταβατικές διατάξεις
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1.α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
20ήµερη προθεσµία από το τέλος του επόµενου της εκτέλεσης των εργασιών µηνός για την
υποβολή της αναλυτικής επιµέτρησης.
Τρίµηνη προθεσµία για τον έλεγχο της επιµέτρησης από τη ∆.Υ.
Αδυναµία ελέγχου επιµετρήσεων λόγω ελλείψεων: επιστροφή τους στον ανάδοχο προς
διόρθωση.
Υποχρέωση αναδόχου να τις επανυποβάλει εντός µηνός
Μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο, υποχρέωση της ∆.Υ. να τις εγκρίνει και
κοινοποιήσει στον ανάδοχο εντός µηνός.
Άπρακτη παρέλευση είτε της τρίµηνης είτε της µηνιαίας προθεσµίας επιφέρει αυτοδίκαιη
έγκριση των επιµετρήσεων.
Η αυτοδίκαιη έγκριση έχει ως µόνη συνέπεια τη δυνατότητα συµπερίληψης σε επόµενο
λογαριασµό.
∆υνατότητα επανελέγχου (ρητώς ή αυτοδικαίως) εγκεκριµένων επιµετρήσεων από επιτροπή
προσ. παραλαβής. Σύνταξη αρνητικού λογαριασµού.
∆υνατότητα επανελέγχου µόνο των αυτοδικαίως εγκεκριµένων επιµετρήσεων σε επόµενο
λογαριασµό.
Τριµελής επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών.
Σύνταξη Π.Π.Α.Ε. που υπογράφεται από τριµελή επιτροπή, ανάδοχο και επιβλέποντα.
Υπογραφή του πρωτοκόλλου προϋπόθεση για την πληρωµή των αφανών εργασιών

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
20ήµερη προθεσµία από το τέλος του επόµενου της εκτέλεσης των εργασιών µηνός για την
υποβολή της αναλυτικής επιµέτρησης.
Τρίµηνη προθεσµία για τον έλεγχο της επιµέτρησης από τη ∆.Υ.
Αδυναµία ελέγχου επιµετρήσεων λόγω ελλείψεων: επιστροφή τους στον ανάδοχο προς
διόρθωση.
Υποχρέωση αναδόχου να τις επανυποβάλει εντός µηνός
Μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο, υποχρέωση της ∆.Υ. να τις εγκρίνει και
κοινοποιήσει στον ανάδοχο εντός µηνός.
Άπρακτη παρέλευση είτε της τρίµηνης είτε της µηνιαίας προθεσµίας επιφέρει αυτοδίκαιη
έγκριση των επιµετρήσεων.
Η αυτοδίκαιη έγκριση έχει ως µόνη συνέπεια τη δυνατότητα συµπερίληψης σε επόµενο
λογαριασµό.
∆υνατότητα επανελέγχου (ρητώς ή αυτοδικαίως) εγκεκριµένων επιµετρήσεων από επιτροπή
προσ. παραλαβής. Σύνταξη αρνητικού λογαριασµού.
∆υνατότητα επανελέγχου µόνο των αυτοδικαίως εγκεκριµένων επιµετρήσεων σε επόµενο
λογαριασµό.
Τριµελής επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών.
Σύνταξη Π.Π.Α.Ε. που υπογράφεται από τριµελή επιτροπή, ανάδοχο και επιβλέποντα.
Υπογραφή του πρωτοκόλλου προϋπόθεση για την πληρωµή των αφανών εργασιών
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1.β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ:

Για πρώτη φορά προβλέπεται αρµοδιότητα επανελέγχου και τροποποίησης
εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων.
Η µέχρι σήµερα νοµολογία του ΣτΕ περί του µη επιτρεπτού του επανελέγχου και της
τροποποίησης των αναλυτικών επιµετρήσεων εδραζόταν στην έλλειψη ρητής τέτοιας
αρµοδιότητας.
Πλέον αναµένεται µεταστροφή της νοµολογίας.
Τα Π.Π.Α.Ε. πλέον είναι αυτοτελείς διοικητικές πράξεις, ανεξάρτητα των αναλυτικών
επιµετρήσεων και αυτοτελώς προσβλητά µε ένσταση.
Μη επιτρεπτός επανέλεγχος των Π.Π.Α.Ε. από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής, 
ακόµη και αν είναι τεχνικά εφικτό.

ΣΧΟΛΙΑ:

Για πρώτη φορά προβλέπεται αρµοδιότητα επανελέγχου και τροποποίησης
εγκεκριµένων αναλυτικών επιµετρήσεων.
Η µέχρι σήµερα νοµολογία του ΣτΕ περί του µη επιτρεπτού του επανελέγχου και της
τροποποίησης των αναλυτικών επιµετρήσεων εδραζόταν στην έλλειψη ρητής τέτοιας
αρµοδιότητας.
Πλέον αναµένεται µεταστροφή της νοµολογίας.
Τα Π.Π.Α.Ε. πλέον είναι αυτοτελείς διοικητικές πράξεις, ανεξάρτητα των αναλυτικών
επιµετρήσεων και αυτοτελώς προσβλητά µε ένσταση.
Μη επιτρεπτός επανέλεγχος των Π.Π.Α.Ε. από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής, 
ακόµη και αν είναι τεχνικά εφικτό.

5



2 α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

2 α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
Περιορίζεται η δυνατότητα πληρωµής λογαριασµών βάσει προσωρινών επιµετρήσεων
µόνο στο 20% της αξίας των εργασιών του λογαριασµού.
Αφαίρεση διαφορών από κάθε νέο λογαριασµό, που προκύπτουν από επανέλεγχο
αναλυτικών επιµετρήσεων και λογαριασµών.
Παραµένει η αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµού λόγω άπρακτης παρέλευσης µηνός από
την υποβολή του. Αποδυνάµωση των αποτελεσµάτων της.
Η ∆.Υ. έχει άλλους δύο µήνες περιθώριο να ελέγξει τον λογαριασµό και σε περίπτωση
που έχει εξοφληθεί, να συµψηφίσει διαφορές κατά τα προαναφερθέντα.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µέσω αρνητικού λογαριασµού που
συντάσσει η ∆.Υ.
Υποχρέωση του αναδόχου να εξοφλήσει τον αρνητικό λογαριασµό εντός µηνός από
την κοινοποίησή του σ’ αυτόν˙ διαφορετικά ανάλογη κατάπτωση εγγυητικής
επιστολής.
Μόνο η ένσταση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.

ΣΥΝΟΨΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:
Περιορίζεται η δυνατότητα πληρωµής λογαριασµών βάσει προσωρινών επιµετρήσεων
µόνο στο 20% της αξίας των εργασιών του λογαριασµού.
Αφαίρεση διαφορών από κάθε νέο λογαριασµό, που προκύπτουν από επανέλεγχο
αναλυτικών επιµετρήσεων και λογαριασµών.
Παραµένει η αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµού λόγω άπρακτης παρέλευσης µηνός από
την υποβολή του. Αποδυνάµωση των αποτελεσµάτων της.
Η ∆.Υ. έχει άλλους δύο µήνες περιθώριο να ελέγξει τον λογαριασµό και σε περίπτωση
που έχει εξοφληθεί, να συµψηφίσει διαφορές κατά τα προαναφερθέντα.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µέσω αρνητικού λογαριασµού που
συντάσσει η ∆.Υ.
Υποχρέωση του αναδόχου να εξοφλήσει τον αρνητικό λογαριασµό εντός µηνός από
την κοινοποίησή του σ’ αυτόν˙ διαφορετικά ανάλογη κατάπτωση εγγυητικής
επιστολής.
Μόνο η ένσταση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
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2 β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

2 β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ:

Κενό νόµου ως προς τις συνέπειες της άπρακτης παρέλευσης της τρίµηνης προθεσµίας
για τον έλεγχο του λογαριασµού. Ορθότερη ερµηνεία: Οριστικοποίηση του
λογαριασµού όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και στέρηση της δυνατότητας από
τη ∆.Υ. να τον ελέγξει µεταγενεστέρως και να προβεί σε συµψηφισµό ή να εκδώσει
αρνητικό λογαριασµό σε βάρος του αναδόχου.

Αδυναµία αναδόχου να αµφισβητήσει αποτελεσµατικά τον σε βάρος του αρνητικό
λογαριασµό. Επικρέµαται η απειλή της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
Περιορισµένη η προστασία του ανασταλτικού αποτελέσµατος της ένστασης, αφού
αποφαινόµενο επί της ένστασης όργανο είναι η προϊσταµένη αρχή (όργανο του κυρίου
του έργου).

ΣΧΟΛΙΑ:

Κενό νόµου ως προς τις συνέπειες της άπρακτης παρέλευσης της τρίµηνης προθεσµίας
για τον έλεγχο του λογαριασµού. Ορθότερη ερµηνεία: Οριστικοποίηση του
λογαριασµού όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και στέρηση της δυνατότητας από
τη ∆.Υ. να τον ελέγξει µεταγενεστέρως και να προβεί σε συµψηφισµό ή να εκδώσει
αρνητικό λογαριασµό σε βάρος του αναδόχου.

Αδυναµία αναδόχου να αµφισβητήσει αποτελεσµατικά τον σε βάρος του αρνητικό
λογαριασµό. Επικρέµαται η απειλή της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
Περιορισµένη η προστασία του ανασταλτικού αποτελέσµατος της ένστασης, αφού
αποφαινόµενο επί της ένστασης όργανο είναι η προϊσταµένη αρχή (όργανο του κυρίου
του έργου).
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3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Υποβολή αιτήµατος εντός δύο µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας.

Αίτηµα υπό τη µορφή της πλήρους διαµορφωµένης νοµικής αξίωσης – όχι απλώς
επισήµανση του προβλήµατος.

Υποχρέωση αναδόχου να τεκµηριώσει τον χρόνο εµφάνισης της γενεσιουργού αιτίας.

∆εν υπάγονται στην ανωτέρω υποχρέωση οι εκκαθαρισµένες αγώγιµες απαιτήσεις του
αναδόχου κατά του κυρίου του έργου (εγκεκριµένοι λογαριασµοί, εγκεκριµένες
αποζηµιώσεις κ.λπ.).

Έλλειψη µεταβατικών διατάξεων. Ορθή ερµηνεία: Καταλαµβάνονται µόνο οι
γενεσιουργοί αιτίες που ανακύπτουν µετά την 11.4.2012

Ασφαλής προσέγγιση: Υποβολή αιτηµάτων µέχρι 11.6.2012 (δύο µήνες από την
έναρξη ισχύος του Ν. 4070/2012) για όλες τις γενεσιουργούς αιτίες που έχουν ήδη
ανακύψει σε εκτελούµενες συµβάσεις.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Υποβολή αιτήµατος εντός δύο µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας.

Αίτηµα υπό τη µορφή της πλήρους διαµορφωµένης νοµικής αξίωσης – όχι απλώς
επισήµανση του προβλήµατος.

Υποχρέωση αναδόχου να τεκµηριώσει τον χρόνο εµφάνισης της γενεσιουργού αιτίας.

∆εν υπάγονται στην ανωτέρω υποχρέωση οι εκκαθαρισµένες αγώγιµες απαιτήσεις του
αναδόχου κατά του κυρίου του έργου (εγκεκριµένοι λογαριασµοί, εγκεκριµένες
αποζηµιώσεις κ.λπ.).

Έλλειψη µεταβατικών διατάξεων. Ορθή ερµηνεία: Καταλαµβάνονται µόνο οι
γενεσιουργοί αιτίες που ανακύπτουν µετά την 11.4.2012

Ασφαλής προσέγγιση: Υποβολή αιτηµάτων µέχρι 11.6.2012 (δύο µήνες από την
έναρξη ισχύος του Ν. 4070/2012) για όλες τις γενεσιουργούς αιτίες που έχουν ήδη
ανακύψει σε εκτελούµενες συµβάσεις.
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4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Επαναφορά ρύθµισης περί εκχώρησης ανταλλάγµατος και όχι λογαριασµών

Προϋπόθεση: Το εκχωρούµενο αντάλλαγµα πρέπει να είναι «πληρωτέο», ήτοι να έχει
πιστοποιηθεί.

«Αρχική ή εκ των υστέρων» εκχώρηση – έννοια: ∆υνατότητα εκχώρησης και προ της
έγκρισης του λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί, δηλ. θα
περιληφθεί σε εγκεκριµένο λογαριασµό.99

Κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγµατος: Πλέον ρυθµίζεται στον Κ.∆.Ε. και όχι στο
άρθρο 4 του Ν. 4694/1930.

Επέκταση του κατασχετού του εργολαβικού ανταλλάγµατος και για τις απαιτήσεις
υπεργολάβων που αποδεδειγµένα απασχολούνται στο έργο.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Επαναφορά ρύθµισης περί εκχώρησης ανταλλάγµατος και όχι λογαριασµών

Προϋπόθεση: Το εκχωρούµενο αντάλλαγµα πρέπει να είναι «πληρωτέο», ήτοι να έχει
πιστοποιηθεί.

«Αρχική ή εκ των υστέρων» εκχώρηση – έννοια: ∆υνατότητα εκχώρησης και προ της
έγκρισης του λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθεί, δηλ. θα
περιληφθεί σε εγκεκριµένο λογαριασµό.99

Κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγµατος: Πλέον ρυθµίζεται στον Κ.∆.Ε. και όχι στο
άρθρο 4 του Ν. 4694/1930.

Επέκταση του κατασχετού του εργολαβικού ανταλλάγµατος και για τις απαιτήσεις
υπεργολάβων που αποδεδειγµένα απασχολούνται στο έργο.
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5 α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ5 α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

∆ύο δεκαήµερες προθεσµίες: α) ∆εκαήµερη προθεσµία για τον επιβλέποντα να
υποβάλει αναφορά στον προϊστάµενο της ∆.Υ. περί αποπεράτωσης του έργου. β) 
∆εκαήµερη προθεσµία του προϊσταµένου της ∆.Υ. από την υποβολή προς αυτόν της
αναφοράς του επιβλέποντα.

Αυτοδίκαιη έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Προϋποθέσεις: α) Άπρακτη
παρέλευση της δεύτερης δεκαήµερης προθεσµίας. β) Υποβολή έγγραφης όχλησης του
αναδόχου. γ) Παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την όχληση.

Πρόβληµα: Η δεύτερη δεκαήµερη προθεσµία ξεκινά µόνο από την αυτούσια
υποβολή της αναφοράς του επιβλέποντα. ∆εν προβλέπεται αυτοδίκαιη έναρξή της. Εάν
ο επιβλέπων παραλείπει την υποβολή της αναφοράς, η δεύτερη δεκαήµερη προθεσµία
δεν εκκινεί ποτέ και ο ανάδοχος δεν δύναται να αποκτήσει δικαίωµα όχλησης. Ατελής
νοµοτεχνικά η διάταξη.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

∆ύο δεκαήµερες προθεσµίες: α) ∆εκαήµερη προθεσµία για τον επιβλέποντα να
υποβάλει αναφορά στον προϊστάµενο της ∆.Υ. περί αποπεράτωσης του έργου. β) 
∆εκαήµερη προθεσµία του προϊσταµένου της ∆.Υ. από την υποβολή προς αυτόν της
αναφοράς του επιβλέποντα.

Αυτοδίκαιη έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Προϋποθέσεις: α) Άπρακτη
παρέλευση της δεύτερης δεκαήµερης προθεσµίας. β) Υποβολή έγγραφης όχλησης του
αναδόχου. γ) Παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την όχληση.

Πρόβληµα: Η δεύτερη δεκαήµερη προθεσµία ξεκινά µόνο από την αυτούσια
υποβολή της αναφοράς του επιβλέποντα. ∆εν προβλέπεται αυτοδίκαιη έναρξή της. Εάν
ο επιβλέπων παραλείπει την υποβολή της αναφοράς, η δεύτερη δεκαήµερη προθεσµία
δεν εκκινεί ποτέ και ο ανάδοχος δεν δύναται να αποκτήσει δικαίωµα όχλησης. Ατελής
νοµοτεχνικά η διάταξη.
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5 β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ5 β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Υποβολή τελικής επιµέτρησης & µητρώου έργου για την έναρξη της εξάµηνης
προθεσµίας για την προσωρινή παραλαβή.

Εάν ο ανάδοχος υποβάλει όχληση για αυτοδίκαιη συντέλεση προσωρινής παραλαβής
και εκδοθεί το πρωτόκολλο προσ. παραλαβής µέσα στην τριακονθήµερη προθεσµία, 
το οποίο ο ανάδοχος το υπογράψει µε επιφύλαξη ή δεν παραστεί καθόλου, όχι όµως
και η έγκριση της προϊσταµένης αρχής, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει νέα ειδική
όχληση και, εφόσον το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή εντός
εξήντα (60) ηµερών, συντελείται η αυτοδίκαιη προσωρινή παραλαβή.

Αποδυνάµωση της τελικής επιµέτρησης: Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής µπορεί να
διορθώσει την τελική επιµέτρηση.

Η προθεσµία για την αυτοδίκαιη συντέλεση της οριστικής παραλαβής από την όχληση
αυξάνεται από τριάντα (30) σε εξήντα (60) ηµέρες.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Υποβολή τελικής επιµέτρησης & µητρώου έργου για την έναρξη της εξάµηνης
προθεσµίας για την προσωρινή παραλαβή.

Εάν ο ανάδοχος υποβάλει όχληση για αυτοδίκαιη συντέλεση προσωρινής παραλαβής
και εκδοθεί το πρωτόκολλο προσ. παραλαβής µέσα στην τριακονθήµερη προθεσµία, 
το οποίο ο ανάδοχος το υπογράψει µε επιφύλαξη ή δεν παραστεί καθόλου, όχι όµως
και η έγκριση της προϊσταµένης αρχής, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει νέα ειδική
όχληση και, εφόσον το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή εντός
εξήντα (60) ηµερών, συντελείται η αυτοδίκαιη προσωρινή παραλαβή.

Αποδυνάµωση της τελικής επιµέτρησης: Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής µπορεί να
διορθώσει την τελική επιµέτρηση.

Η προθεσµία για την αυτοδίκαιη συντέλεση της οριστικής παραλαβής από την όχληση
αυξάνεται από τριάντα (30) σε εξήντα (60) ηµέρες.
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6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Παράταση εργοληπτικών πτυχίων που λήγουν µεταξύ 1.1.2012 και 30.6.2012 µέχρι
31.12.2012.

Γιατί όχι παράταση και γι’ αυτά που λήγουν µετά την 30.6.2012;

Παρέχεται η δυνατότητα και στα στελέχη να υποβάλλουν πλέον αίτηση
αποδέσµευσης.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Παράταση εργοληπτικών πτυχίων που λήγουν µεταξύ 1.1.2012 και 30.6.2012 µέχρι
31.12.2012.

Γιατί όχι παράταση και γι’ αυτά που λήγουν µετά την 30.6.2012;

Παρέχεται η δυνατότητα και στα στελέχη να υποβάλλουν πλέον αίτηση
αποδέσµευσης.
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7. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ7. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

∆ιευκρινιστική διάταξη που διατυπώνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η υποβολή τελικού λογαριασµού
δεν δύναται να εκληφθεί ως έχουσα τον χαρακτήρα σιωπηρής παραίτησης του αναδόχου από
αξιώσεις του που έχει ασκήσει ή πρόκειται να ασκήσει κατά του κυρίου του έργου.

2) ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΓΗ:

Θεσπίζεται υποχρέωση καθορισµού στην ειδική διαταγή του ουσιώδους, επουσιώδους ή
επικίνδυνου χαρακτήρα των ελαττωµάτων για την οποία αποκατάσταση των οποίων εκδίδεται η
ειδική διαταγή.

3) ΠΛΑΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Θεσπίζεται πλέον ρητώς ως λόγος υποχρεωτικής έκπτωσης του αναδόχου.

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

1) ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

∆ιευκρινιστική διάταξη που διατυπώνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η υποβολή τελικού λογαριασµού
δεν δύναται να εκληφθεί ως έχουσα τον χαρακτήρα σιωπηρής παραίτησης του αναδόχου από
αξιώσεις του που έχει ασκήσει ή πρόκειται να ασκήσει κατά του κυρίου του έργου.

2) ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΓΗ:

Θεσπίζεται υποχρέωση καθορισµού στην ειδική διαταγή του ουσιώδους, επουσιώδους ή
επικίνδυνου χαρακτήρα των ελαττωµάτων για την οποία αποκατάσταση των οποίων εκδίδεται η
ειδική διαταγή.

3) ΠΛΑΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Θεσπίζεται πλέον ρητώς ως λόγος υποχρεωτικής έκπτωσης του αναδόχου.

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
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8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Έλλειψη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.

Έναρξη εφαρµογής τους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4070/2012 στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (10.4.2012).

Καταλαµβάνει και τις εκτελούµενες συµβάσεις.

Ζητήµατα ενδεχόµενης αναδροµικής αντισυνταγµατικότητας θα πρέπει να ερευνώνται
ανά περίπτωση.

ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑ:

Έλλειψη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.

Έναρξη εφαρµογής τους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4070/2012 στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (10.4.2012).

Καταλαµβάνει και τις εκτελούµενες συµβάσεις.

Ζητήµατα ενδεχόµενης αναδροµικής αντισυνταγµατικότητας θα πρέπει να ερευνώνται
ανά περίπτωση.
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II.  Ν. 4071/2012II.  Ν. 4071/2012

1. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
Για τα έργα των Περιφερειών επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 83 
του Ν. 2362/1995 (Κώδικας ∆ηµοσίου Λογιστικού).
Για τα έργα των δήµων τα όρια προϋπολογισµού για τις απευθείας αναθέσεις
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.
Η νοµιµοποίηση των απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα γίνεται αναδροµικά από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4053/2012, που τις κατήργησε. 

2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 18% ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ενιαίος συντελεστής Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ανεξάρτητα πηγής χρηµατοδότησης και
απαλλαγών.
Οι κρατήσεις παραµένουν οι ίδιες˙ άλλωστε, προβλέπονται σε διαφορετικά
νοµοθετήµατα, που δεν τροποποιούνται.

1. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
Για τα έργα των Περιφερειών επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 83 
του Ν. 2362/1995 (Κώδικας ∆ηµοσίου Λογιστικού).
Για τα έργα των δήµων τα όρια προϋπολογισµού για τις απευθείας αναθέσεις
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.
Η νοµιµοποίηση των απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα γίνεται αναδροµικά από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4053/2012, που τις κατήργησε. 

2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 18% ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ενιαίος συντελεστής Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ανεξάρτητα πηγής χρηµατοδότησης και
απαλλαγών.
Οι κρατήσεις παραµένουν οι ίδιες˙ άλλωστε, προβλέπονται σε διαφορετικά
νοµοθετήµατα, που δεν τροποποιούνται.
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III. Ν. 4072/2012
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

III. Ν. 4072/2012
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς το ποσό της εκτέλεσης.

Εγγυητική εκδίδεται υπέρ της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την πληρωµή.

Επιστροφή µε το αµετάκλητο της δικαστικής απόφασης.

∆υνατότητα δικαστηρίου να τη µειώσει στο ήµισυ.

Αφορά µόνο τις εκτελέσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ:
Έµµεση κατάργηση της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου.

Προβλήµατα συνταγµατικότητας και συµβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο.

Ασάφεια της ρύθµισης: Πότε πρέπει να καταβληθεί η εγγύηση; Κατά την έναρξη της
αναγκαστικής εκτέλεσης ή κατά την ολοκλήρωσή της;

Ρύθµιση περιττή ως προς τον σκοπό που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί (προστασία του
∆ηµοσίου έναντι αφερέγγυου δικαιούχου). Άρθρ. 77 παρ. 6 Κ.∆.Ε. προβλέπει επαρκή
δικαστική διασφάλιση (ολική ή µερική αναστολή, εγγυοδοσία).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς το ποσό της εκτέλεσης.

Εγγυητική εκδίδεται υπέρ της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την πληρωµή.

Επιστροφή µε το αµετάκλητο της δικαστικής απόφασης.

∆υνατότητα δικαστηρίου να τη µειώσει στο ήµισυ.

Αφορά µόνο τις εκτελέσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ:
Έµµεση κατάργηση της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου.

Προβλήµατα συνταγµατικότητας και συµβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο.

Ασάφεια της ρύθµισης: Πότε πρέπει να καταβληθεί η εγγύηση; Κατά την έναρξη της
αναγκαστικής εκτέλεσης ή κατά την ολοκλήρωσή της;

Ρύθµιση περιττή ως προς τον σκοπό που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί (προστασία του
∆ηµοσίου έναντι αφερέγγυου δικαιούχου). Άρθρ. 77 παρ. 6 Κ.∆.Ε. προβλέπει επαρκή
δικαστική διασφάλιση (ολική ή µερική αναστολή, εγγυοδοσία).
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ΜΕΡΟΣ 2Ο
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2Ο
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

I. Επιτόκιο υπερηµερίας ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆. (ΣτΕ 1620/2011)

II. Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµών (ΣτΕ 1208/2012)

III. ∆ιαταγές πληρωµής κατά ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. (Α.Π. 
1264/2011)

I. Επιτόκιο υπερηµερίας ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆. (ΣτΕ 1620/2011)

II. Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασµών (ΣτΕ 1208/2012)

III. ∆ιαταγές πληρωµής κατά ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. (Α.Π. 
1264/2011)
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1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & Ν.Π.∆.∆.1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & Ν.Π.∆.∆.

ΣτΕ 1620/2011: Μη αντίθεση του άρθρ. 21 Κώδικα ∆ικών στο Σύνταγµα και την
ΕΣ∆Α λόγω δηµοσίου συµφέροντος (µείζων δηµοσιονοµική κρίση – έκτακτες
περιστάσεις). Παραπέµπει στην Ολοµέλεια ΣτΕ.

ΣτΕ 1663/2009: Εξακολουθεί να ίσταται. Κατά σκεπτικό της ΣτΕ 1620/2011, µη
αντίθεσή της προς την Ολοµ. ΣτΕ 1663/2009, εφόσον κατά την τελευταία
απόφαση το ∆ηµόσιο δεν επικαλέσθηκε ούτε απέδειξε λόγο δηµοσίου
συµφέροντος.

Ολοµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας. 
Αντίθεση ΣτΕ & ΕλΣυν εκδικάσθηκε στο Α.Ε.∆. την 23.5.2012.

Μεταστροφή νοµολογίας δεν επιδρά επί των συµβάσεων που υπεγράφησαν µετά
την 8.8.2002 (έναρξη άµεσης εφαρµογής Οδηγίας 2000/35/ΕΚ).

Πρόσθετη διασφάλιση: Ενσωµάτωση του επιτοκίου υπερηµερίας της Οδηγίας
2000/35/ΕΚ και του Π.∆. 166/2003 στον Κ.∆.Ε. (άρθρ. 53 § 9).

Οι προ 8.8.2002 υπογεγραµµένες συµβάσεις ενδεχοµένως να θιγούν από τη
µεταστροφή της νοµολογίας.

Ακόµη το ζήτηµα δικαστικά εν εξελίξει: Αναµένονται αποφάσεις Ολοµ. ΣτΕ και
Α.Ε.∆. 

ΣτΕ 1620/2011: Μη αντίθεση του άρθρ. 21 Κώδικα ∆ικών στο Σύνταγµα και την
ΕΣ∆Α λόγω δηµοσίου συµφέροντος (µείζων δηµοσιονοµική κρίση – έκτακτες
περιστάσεις). Παραπέµπει στην Ολοµέλεια ΣτΕ.

ΣτΕ 1663/2009: Εξακολουθεί να ίσταται. Κατά σκεπτικό της ΣτΕ 1620/2011, µη
αντίθεσή της προς την Ολοµ. ΣτΕ 1663/2009, εφόσον κατά την τελευταία
απόφαση το ∆ηµόσιο δεν επικαλέσθηκε ούτε απέδειξε λόγο δηµοσίου
συµφέροντος.

Ολοµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας. 
Αντίθεση ΣτΕ & ΕλΣυν εκδικάσθηκε στο Α.Ε.∆. την 23.5.2012.

Μεταστροφή νοµολογίας δεν επιδρά επί των συµβάσεων που υπεγράφησαν µετά
την 8.8.2002 (έναρξη άµεσης εφαρµογής Οδηγίας 2000/35/ΕΚ).

Πρόσθετη διασφάλιση: Ενσωµάτωση του επιτοκίου υπερηµερίας της Οδηγίας
2000/35/ΕΚ και του Π.∆. 166/2003 στον Κ.∆.Ε. (άρθρ. 53 § 9).

Οι προ 8.8.2002 υπογεγραµµένες συµβάσεις ενδεχοµένως να θιγούν από τη
µεταστροφή της νοµολογίας.

Ακόµη το ζήτηµα δικαστικά εν εξελίξει: Αναµένονται αποφάσεις Ολοµ. ΣτΕ και
Α.Ε.∆. 
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2. ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ2. ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣτΕ 1208/2012: Απόλυτη µεταστροφή νοµολογίας ΣτΕ επί αυτοδίκαιης
έγκρισης λογαριασµού σε σύµβαση µελέτης. Πανοµοιότυπη διάταξη µε
άρθρ. 5 § 10 Ν. 1418/1984.

Α.Ε.∆. 8/2004 ερµήνευσε µε ισχύ erga omnes δεδικασµένου τη διάταξη του
άρθρου 7 § 1 του Ν.∆. 1266/1972 και όχι αυτή του άρθρου 5 § 10 Ν. 
1418/1984, που έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρ. 53 §§ 8 & 9 του Κ.∆.Ε..

ΣτΕ δεν δεσµεύεται από Α.Ε.∆. 8/2004 ως προς την ερµηνεία των παρ. 8 και
9 του άρθρου 53 Κ.∆.Ε. και ενδέχεται να µεταβάλει τη νοµολογία του και ως
προς αυτή τη διάταξη.

Μικρή η επίπτωση ενδεχόµενης µεταστροφής της νοµολογίας σε νέους
λογαριασµούς λόγω της ειδικής ρύθµισης των θεµάτων αυτοδίκαιης
έγκρισης µε τη νέα παρ. 8 του άρθρου 53 του Κ.∆.Ε., όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 4070/2012.

Μεγάλη ενδεχοµένως η επίπτωση σε αυτοδικαίως εγκεκριµένους
λογαριασµούς που εκκρεµούν δικαστικά.

ΣτΕ 1208/2012: Απόλυτη µεταστροφή νοµολογίας ΣτΕ επί αυτοδίκαιης
έγκρισης λογαριασµού σε σύµβαση µελέτης. Πανοµοιότυπη διάταξη µε
άρθρ. 5 § 10 Ν. 1418/1984.

Α.Ε.∆. 8/2004 ερµήνευσε µε ισχύ erga omnes δεδικασµένου τη διάταξη του
άρθρου 7 § 1 του Ν.∆. 1266/1972 και όχι αυτή του άρθρου 5 § 10 Ν. 
1418/1984, που έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρ. 53 §§ 8 & 9 του Κ.∆.Ε..

ΣτΕ δεν δεσµεύεται από Α.Ε.∆. 8/2004 ως προς την ερµηνεία των παρ. 8 και
9 του άρθρου 53 Κ.∆.Ε. και ενδέχεται να µεταβάλει τη νοµολογία του και ως
προς αυτή τη διάταξη.

Μικρή η επίπτωση ενδεχόµενης µεταστροφής της νοµολογίας σε νέους
λογαριασµούς λόγω της ειδικής ρύθµισης των θεµάτων αυτοδίκαιης
έγκρισης µε τη νέα παρ. 8 του άρθρου 53 του Κ.∆.Ε., όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 4070/2012.

Μεγάλη ενδεχοµένως η επίπτωση σε αυτοδικαίως εγκεκριµένους
λογαριασµούς που εκκρεµούν δικαστικά.
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3. ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & 
Ν.Π.∆.∆.

3. ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & 
Ν.Π.∆.∆.

Α.Π. 1264/2011: Ανεπίτρεπτο έκδοσης διαταγών πληρωµής κατά ∆ηµοσίου
& Ν.Π.∆.∆.

Ορθή απόφαση. Αυθαίρετη και αντίθετη προς το Σύνταγµα µεταφορά της
δικαιοδοτικής υπαγωγής µιας διαφοράς από τη δικαιοδοσία των διοικητικών
δικαστηρίων σ’ αυτή των πολιτικών.

Εναλλακτική δυνατότητα: Απευθείας αγωγή στο ∆ιοικητικό Εφετείο. 
Ταχύτερη και ασφαλέστερη λύση. Εκτέλεση βάσει τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.

Ειδικά για αναγνωριστικές αποφάσεις ∆ιοικητικών Εφετείων , δυνατότητα
µετατροπής τους σε καταψηφιστικές µε αίτηση στον Πρόεδρο του
δικαστηρίου που την εξέδωσε και καταβολή του αναλογούντος δικαστικού
ενσήµου (άρθρ. 33 Ν. 3900/2010). 

Α.Π. 1264/2011: Ανεπίτρεπτο έκδοσης διαταγών πληρωµής κατά ∆ηµοσίου
& Ν.Π.∆.∆.

Ορθή απόφαση. Αυθαίρετη και αντίθετη προς το Σύνταγµα µεταφορά της
δικαιοδοτικής υπαγωγής µιας διαφοράς από τη δικαιοδοσία των διοικητικών
δικαστηρίων σ’ αυτή των πολιτικών.

Εναλλακτική δυνατότητα: Απευθείας αγωγή στο ∆ιοικητικό Εφετείο. 
Ταχύτερη και ασφαλέστερη λύση. Εκτέλεση βάσει τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.

Ειδικά για αναγνωριστικές αποφάσεις ∆ιοικητικών Εφετείων , δυνατότητα
µετατροπής τους σε καταψηφιστικές µε αίτηση στον Πρόεδρο του
δικαστηρίου που την εξέδωσε και καταβολή του αναλογούντος δικαστικού
ενσήµου (άρθρ. 33 Ν. 3900/2010). 
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