Επί του με αριθμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1848/27.07.2012
ερωτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.

Ερϊτθμα: Ερωτάται αν θ παρ. 5 του άρκρου 9 του ν. 4071/2012 ςχετικά
με το εργολαβικό όφελοσ ςε ποςοςτό 18% ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ
χρθματοδότθςθσ που εφαρμόηεται ςτα ζργα που εκτελοφν οι Διμοι
ιςχφει και για τισ Δ.Ε.Υ.Α.

************************

Θ γνώμθ μου επί του ανωτζρω ερωτιματοσ είναι θ εξισ:
Καταρχάσ, το άρκρο 9 παρ. 5 του πρόςφατου ν. 4071/2012 ορίηει:
«Στα ζργα των διμων, όταν γίνεται ρθτι μνεία ςτα ςυμβατικά τεφχθ
δθμοπράτθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 17 του
ν.3669/2008, μπορεί να διαχωρίηονται οι τιμζσ και για τα γενικά ζξοδα
και το όφελοσ του εργολάβου να προςτίκεται ςτο τζλοσ ςε ποςοςτό που
ορίηεται ςε 18% ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ».
Το δε άρκρο 17 παρ. 7 του ν. 3669/2008 ορίηει:
«Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του τιμολογίου τόςο τθσ υπθρεςίασ
όςο και τθσ προςφοράσ περιλαμβάνεται κάκε ςχετικι δαπάνθ, κακώσ
και τα γενικά ζξοδα και όφελοσ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Αν
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γίνεται ρθτι μνεία ςτα ςχετικά τεφχθ μπορεί να διαχωρίηονται οι τιμζσ
και να προςτίκεται ςτο τζλοσ ποςοςτό γενικών εξόδων και οφζλουσ που
ορίηεται ςε δεκαοκτώ τοισ εκατό (18%), για ζργα που χρθματοδοτοφνται
από τον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων ι άλλεσ πθγζσ με
ανάλογεσ απαλλαγζσ και ςε είκοςι οκτώ τοισ εκατό (28%) για τισ άλλεσ
περιπτώςεισ».

Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι ν. 3669/2008 είναι το βαςικό νομοκετικό
κείμενο που αφορά τθν καταςκευι των δθμοςίων ζργων ςε Δθμόςιο
και ΟΤΑ και το πεδίο εφαρμογισ του ορίηεται ςτο άρκρο 1 παρ. 1
αυτοφ ωσ εξισ:
«Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κώδικα εφαρμόηονται ςε όλα τα ζργα που
προγραμματίηονται και εκτελοφνται από τουσ φορείσ, που αναφζρονται
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`)».

Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994:
«Στισ διατάξεισ των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`, όπωσ ιςχφουν, υπάγονται
όλοι οι φορείσ του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και τισ
μεταγενζςτερεσ ςυμπλθρϊςεισ του, πριν από τθν τροποποίθςθ του με
το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). Στον κατά τα πιο πάνω
δθμόςιο τομζα και για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ
και μόνο υπάγονται επίςθσ:
α. Θ Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, ωσ προσ το μόνιμο προςωπικό τθσ.
β. Θ Βουλι των Ελλινων, ωσ προσ το προςωπικό τθσ, ςφμφωνα με τα
όςα ορίηει ο Κανονιςμόσ τθσ.
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γ. Οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ και οι πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ τουσ. *…+».

Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν πάγια νομολογία του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου όπωσ αυτι ζχει κωδικοποιθκεί ςτον «Πρακτικό Οδθγό για
τον ζλεγχο από το Ελεγκτικό Συνζδριο των δθμοςίων ςυμβάςεων των
ΟΤΑ και των νομικϊν τουσ προςϊπων» (Υπουργείο Εςωτερικϊν,
Εκνικό Τυπογραφείο, Ιοφνιοσ 2011), το νομοκετικό πλαίςιο για τθ
ςφναψθ ςυμβάςεων ζργων από τουσ ΟΤΑ και τα πάςθσ φφςεωσ
νομικά τουσ πρόςωπα κακορίηεται από το ν. 3669/2008, ελλείψει
ειδικότερων διατάξεων για τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου των
ΟΤΑ.

Άλλωςτε, το βϋ εδάφιο τθσ παρ. 1 του ν. 3669/2008 ορίηει: «Με κοινζσ
αποφάςεισ των Υπουργών Οικονομίασ και Οικονομικών, Περιβάλλοντοσ,
Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και του εκάςτοτε αρμόδιου Υπουργοφ,
είναι δυνατόν ζργα που προγραμματίηονται και εκτελοφνται από
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου των ανωτζρω φορζων να
εξαιροφνται των διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα». Ωςτόςο, τζτοιεσ
ειδικότερεσ αποφάςεισ που να αφοροφν τισ Δ.Ε.Υ.Α. δεν ζχουν
εκδοκεί ζωσ ςιμερα.

Από τθν τελολογικι και ςυςτθματικι ερμθνεία των ωσ άνω άρκρων
ςυνάγεται, ςε αντίκεςθ με τθ ςτενι γραμματικι ερμθνεία του άρκρου 9
παρ. 5 του ν. 4071/2012 και τθν αςαφι γραμματικι διατφπωςθ τθσ
παραπομπισ ωσ προσ το πεδίο εφαρμογισ του ν. 3669/2008, ότι
εφόςον τα δθμόςια ζργα των ΟΤΑ και εκείνα των Δ.Ε.Υ.Α. διζπονται
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από τισ ίδιεσ διατάξεισ, θ βοφλθςθ του νομοκζτθ του άρκρου 9 παρ. 5
του ν. 4071/2012 ιταν να ςυμπεριλάβει ςτθν εν λόγω διάταξθ και τισ
Δ.Ε.Υ.Α., ωσ επιχειριςεισ των ΟΤΑ, ςφμφωνα με το πεδίο εφαρμογισ
του ν. 3669/2008 περί δθμοςίων ζργων, όπωσ αυτό ζχει ερμθνευκεί
από τθ νομολογία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.

Ακινα, 3.08.2012
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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