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ΘΔΜΑ : Δξώηεκα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ζρεηηθά

κε ηελ ηζρύ δπν (2)

Πξνγξακκαηηθώλ Σπκβάζεωλ.
Σρεη. :

Τν κε εκεξνκελία «Γεθέκβξηνο 2008»

έγγξαθν ηεο

Γ.Δ.Υ.A.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ην
νπνίν :
Άρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη ηοσ νόμοσ.
Ο λόκνο νξίδεη γηα ην κέιινλ, δελ έρεη αλαδξνκηθή δύλακε θαη δηαηεξεί ηελ
ηζρύ ηνπ εθόζνλ άιινο θαλόλαο δηθαίνπ δελ ηνλ θαηαξγήζεη ξεηά ή ζηωπεξά.

2.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3731/2008, (Φ.Ε.Κ. Α΄/263/23-122008), «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπώλ
ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ», ζύκθσλα κε ηελ
νπνία :
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Άρθρο 42.
1. Σπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί από πξωηνβάζκηνπο ΟΤΑ, κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, κε ηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ε θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ θαη ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε
απνβιήηωλ, θαζώο θαη αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ ζπκβάζεηο κε ακηγείο δεκνηηθέο ή
θνηλνηηθέο ή δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθωλα κε
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 270 ηνπ Κώδηθα Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ (θπξωη. λ.
3463/2006, ΦΕΚ 114 Α`), ζεωξνύληαη λόκηκεο.
Καηαινγηζκνί πνπ έρνπλ γίλεη εηο βάξνο αηξεηώλ νξγάλωλ, από ηελ αλωηέξω αηηία,
αίξνληαη.

3.-Σελ πεξ. α΄ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ θαη ην δεύηεξν εδάθην ηεο § 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-8-1980), «Πεξί
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο»,
όπσο ε § 1 είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 2218/1994
ηελ § 1, εδ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2647/1998, ηελ § 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
2839/2000 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.
3274/2004, ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον
αρμοδιόηηηος.
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-

Διεύρσνζις

ανηικειμένοσ

και

επέκηαζις

περιοτής

1. Με απνθάζεηο ηωλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίωλ, πνπ εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο, κπνξεί λα
δηεπξπλζεί ν ζθνπόο ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη λα πεξηιάβεη, εθηόο από ηελ ύδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ
άξδεπζε θαη ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο:
α) ηε ζπγθέληξωζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε απνξξηκκάηωλ.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ηα
εμήο εξσηήκαηα :
Η Δ.Ε.Τ.Α. ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ππνγξαθείζα
κεηαμύ απηήο θαη ηνπ Εληαίνπ πλδέζκνπ Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ησλ
Δήκσλ Κεληξηθήο Εύβνηαο κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ησλ
Δήκσλ Κεληξηθήο Εύβνηαο. Σνλ κήλα Οθηώβξην ηνπ 2008 θαη επεηδή ε ελ
ιόγσ ζύκβαζε ιήγεη ζηηο 31-12-2008, ππνγξάθεθε λέα πξνγξακκαηηθή
ζύκβαζε γηα ην έηνο 2009 θαη έηπρε ηεο έγθξηζεο από ηνλ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο. Πιελ όκσο, ςεθίζηεθε λνκνζρέδην ζηηο

15-12-2008,

3

ζύκθσλα κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 παξ. 1α ηνπ Ν. 1069/1980
θαη θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ από ηηο
Δ.Ε.Τ.Α., νη νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ πιένλ κόλν ηελ αξκνδηόηεηα ηεο
ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαη όρη ηεο δηάζεζήο
ηνπο.
Καηόπηλ απηώλ εξσηάηαη :
1.- Πνηα είλαη ε ηύρε, από πιεπξάο λνκηκόηεηαο, ηεο ππνγξαθείζαο
λέαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί θαη εγθξηζεί πξηλ
από ηελ ηζρύ ηνπ ππό ςήθηζε λνκνζρεδίνπ;
2.- Μπνξεί, κειινληηθά ν Επίηξνπνο ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ λα
αξλεζεί ηε ζεώξεζε ησλ δαπαλώλ εθ κέξνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. πνπ αθνξνύλ
ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, κε αηηηνινγία όηη έ4ρεη αιιάμεη ην
λνκνζεηηθό θαζεζηώο πνπ αθνξά ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Δ.Ε.Τ.Α.;
3.- Η σο άλσ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο
αληηβαίλνπζα ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ αθόκε θαη αλ απηόο βξηζθόηαλ
ζε ηζρύ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
i.- Σν άξζξν 2 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα εθθξάδεη ηε γεληθόηεξε αξρή ηνπ
δηθαίνπ, πεξί κε αλαδξνκηθόηεηαο ησλ λόκσλ, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηά
ην δπλαηό βεβαηόηεηα ησλ δηθαησκάησλ, αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη
ζηαζεξόηεηαο δηθαίνπ, ε νπνία (αξρή) όκσο δελ θαηνρπξώλεηαη από ην
ύληαγκα θαη έηζη ε δηάηαμε απηή (ΑΚ 2) δελ έρεη απμεκέλε ηππηθή ηζρύ.
Επνκέλσο, ν λνκνζέηεο δελ εκπνδίδεηαη, θαη` αξρήλ, λα πξνζδώζεη ζην
λόκν αλαδξνκηθή δύλακε. ην λόκν κπνξεί λα δνζεί αλαδξνκηθή δύλακε
ξεηώο ή ζησπεξώο (έκκεζα), όηαλ δειαδή από ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπό
ηνπ ζπλάγεηαη λνκνζεηηθή βνύιεζε πεξί αλαδξνκηθήο ηζρύνο ηνπ, ώζηε λα
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ξπζκηζηνύλ θαη πεξαζκέλα γεγνλόηα ή ζρέζεηο ηνπ παξειζόληνο
Εμαηξέζεηο από ην επηηξεπηό ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύνο ηνπ λόκνπ
πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 παξ. 1 θαη 78 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο.

Από

ηελ

απόιπηε

απαγόξεπζε

ζην

ύληαγκα

ηεο

αλαδξνκηθόηεηαο ησλ λόκσλ πνπ νξίδνπλ νη ζπληαγκαηηθέο απηέο
δηαηάμεηο, ζπλάγεηαη, όηη ζηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ε αλαδξνκηθή ηζρύο είλαη
κελ επηηξεπηή, δελ κπνξεί όκσο λα ππεξβεί ηα όξηα πνπ ζέηνπλ ηα άξζξα
4 θαη 17 ηνπ πληάγκαηνο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ (πξόζζεηνπ)
Πξσηνθόιινπ ηεο Επξσπατθήο ύκβαζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ (ΕΔΑ), πνπ
θπξώζεθε (καδί κε ηε ύκβαζε) κε ην λ.δ. 53/1974 θαη έρεη, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, απμεκέλε ηζρύ έλαληη ησλ θνηλώλ
λόκσλ (ΑΠ 1780/2005, ΑΠ 188/2005). Καηά ην άξζξν απηό «παλ θπζηθόλ
ή λνκηθόλ πξόζσπνλ δηθαηνύηαη ζεβαζκνύ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Οπδείο
δύλαηαη λα ζηεξεζεί ηεο πεξηνπζίαο απηνύ, εηκή δηα ιόγνπο δεκνζίαο
σθειείαο θαη ππό ηνπο πξνβιεπνκέλνπο ππό ηνπ λόκνπ θαη ησλ γεληθώλ
αξρώλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ όξνπο. Αη πξναλαθεξόκελαη δηαηάμεηο δελ
ζίγνπλ ην δηθαίσκα παληόο Κξάηνπο όπσο ζέζεη ελ ηζρύη λόκνπο νπο ήζειε
θξίλεη αλαγθαίνπο πξνο ξύζκηζηλ ηεο ρξήζεσο αγαζώλ ζπκθώλσο πξνο ην
δεκόζηνλ ζπκθέξνλ ή πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο θόξσλ ε άιισλ
εηζθνξώλ ή πξνζηίκσλ». ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζηαηεπόκελε
πεξηνπζία πεξηιακβάλνληαη όρη κόλν ηα από ην άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο
πξνζηαηεπόκελα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα, αιιά θαη όια ηα πεξηνπζηαθήο
θύζεσο δηθαηώκαηα θαη ηα λνκίκσο θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα,
άξα θαη ηα πεξηνπζηαθά ελνρηθά δηθαηώκαηα θαη δε νη πεξηνπζηαθνύ
ραξαθηήξα απαηηήζεηο, είηε αλαγλσξηζκέλεο κε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή
απόθαζε είηε απιώο γελλεκέλεο θαηά ην εζληθό δίθαην, εθόζνλ ππάξρεη
λόκηκε πξνζδνθία κε βάζε ην ηζρύνλ πξηλ από ηελ πξνζθπγή ζην
δηθαζηήξην λνκνζεηηθό θαζεζηώο όηη κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ δηθαζηηθά
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(ΟιΑΠ 40/98). Έηζη, κέζσ ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύνο λόκνπ είλαη δπλαηόλ λα
επέξρεηαη απόζβεζε ή θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί κε
πξνγελέζηεξν λόκν, κόλν εθόζνλ ε θαηάξγεζε ή απόζβεζε επηβάιιεηαη
γηα ιόγνπο γεληθόηεξνπ θνηλσληθνύ ή δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ή σθέιεηαο, ε
ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαζηεξίσλ, αθνύ
δηαθνξεηηθά ε έλαληη ηνπ θνηλνύ λνκνζέηε πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ
απηώλ δηθαησκάησλ ζα έκελε ρσξίο πξαθηηθό απνηέιεζκα (Οι.ΑΠ
1067/79, ΑΠ 188/2005).
ii.- Ελ πξνθεηκέλσ, κεηαμύ ηνπ Εληαίνπ πλδέζκνπ Δηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ ησλ Δήκσλ Κεληξηθήο Εύβνηαο (ΕΔΑΔΚΕ) θαη ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ππνγξάθεθε αξρηθά
ζηηο 29-6-2007 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) Κεληξηθήο Εύβνηαο,
δηάξθεηαο από 1-10-2007 κέρξη 31-12-2008 θαη κε ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο
θαη ζπκθσλίεο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή. ηε ζπλέρεηα θαη ζε παξάηαζε
ηεο σο άλσ ύκβαζεο, ππνγξάθεθε ζηηο 5-11-2008

κεηαμύ ησλ ηδίσλ

ζπκβαιινκέλσλ, λέα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε, δηάξθεηαο από 1-1-2009
κέρξη 31-12-2009.
Οη ωο άλω Πξνγξακκαηηθέο Σπκβάζεηο είλαη λόκηκεο θαζόζνλ
ζηεξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη
πεξηέρνπλ όια ηα απαηηνύκελα εθ ηεο δηαηάμεωο απηήο ζηνηρεία.
Πέξαλ ηεο

σο

άλσ

λνκηκόηεηαο

ζύλαςεο

ησλ παξαπάλσ

πκβάζεσλ, όπσο πξνθύπηεη από ηε δηάηαμε ηεο σο άλσ κλεκνλεπόκελεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3731/2008, ν νπνίνο δεκνζηεύηεθε ζην
Φύιιν Εθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 23-12-2008, δελ έρεη αθαηξεζεί
από ην αληηθείκελν ησλ Δ.Ε.Τ.Α, νύηε έρεη θαηαξγεζεί κε ηελ δηάηαμε απηή,
ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ από ηηο Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο.

6

Ωο εθ ηνύηνπ θαη αλ ήζειε ζεσξεζεί όηη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3731/2008, θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ από ηηο Δ.Ε.Τ.Α., θαη πάιη νη σο άλσ δπν (2)
Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο έρνπλ ηζρύ θαη είλαη λόκηκεο, θαζόζνλ αθελόο
κελ νη σο άλσ Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο, ππνγξάθεθαλ, ε κελ πξώηε
ζηηο 29-6-2007, ε δε δεύηεξε ζηηο 5-11-2008, δειαδή πξηλ ηε ςήθηζε θαη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ 3731/2008, ε νπνία δεκνζίεπζε έγηλε ζην
Φύιιν Εθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 23-12-2008, ζηνλ ηόκν Α΄ θαη
αξηζκό 263, αθεηέξνπ δε, ν Νόκνο απηόο δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ.
Επνκέλσο, όπσο

θαη αλσηέξσ

αλαθέξσ

νη δπν

σο άλσ

Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ ηζρύ, είλαη θαζόια λόκηκεο θαη ζα
πξέπεη λα παξάγνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαξηηζζεί, ν
δε Επίηξνπνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηε ζεώξεζε ησλ δαπαλώλ εθ
κέξνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.
Σέινο, θαη ζε απζηεξά ζεσξεηηθό επίπεδν, εάλ ε Πξνγξακκαηηθή
ύκβαζε είρε ππνγξαθεί θαηά ηελ ηζρύ ηνπ Νόκνπ πνπ απαγόξεπε ηελ
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ από ηηο Δ.Ε.Τ.Α., ηόηε, είλαη πξνθαλέο όηη ζα
αληέβαηλε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ.
Ο λνκηθόο ζύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

