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Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.1623 

Προς  

- Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση 

- Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήματος Κατασκευών, 

 κ. Αντώνιο Κοτσώνη  

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών  

 

Θέμα: Εξέταση ενστάσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής δημοσίων έργων 

 

Κύριοι   Υπουργοί, 

 

Όπως γνωρίζετε  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 174 Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, «κατά των πράξεων και παραλείψεων της 

διευθύνουσας υπηρεσίας που προσβάλλουν το δικαίωμα του αναδόχου χωρεί 

ένσταση, που απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά 

περίπτωση αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο».  

Όμως μετά την δημοσίευση του Ν. 4555/2018  δεν προβλέπεται πλέον για το 

μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας (ΑΥΕ) των ΟΤΑ το αρμόδιο  αποφαινόμενο όργανο  να εξετάζει  τις 

αιτήσεις θεραπείας/ενστάσεις για έργα, μελέτες και υπηρεσίες που αφορούν σε 

Δήμους και Περιφέρειες.  

Επιπλέον στο  υπ΄αριθμ.  πρωτ. Κ/81/2018  έγγραφο του  Υπουργού  

Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο   διαβιβάζονται οδηγίες για τη διαδικασία 

εξέτασης ενστάσεων στο στάδιο κατασκευής έργων, αναφέρεται ότι ενώπιον του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών θα εισάγονται, 

εκτός των άλλων, και ενστάσεις που αφορούν σε έργα των Δήμων και των 

Περιφερειών με προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 ευρώ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις   ενστάσεις   

που αφορούν σε  έργα των Δήμων και των Περιφερειών με προϋπολογισμό κάτω των 

5.000.000 ευρώ για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ 

των ΟΤΑ, γεγονός που επιφέρει ανυπολόγιστες ζημίες και στους αναδόχους  και 

στην ολοκλήρωση των έργων αυτών.    

Για την  επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος προτείνουμε  την 

επαναφορά σε ισχύ των  άρθρων  227 και 238 Ν. 3852/2010 κατά τρόπο  ώστε  να 
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εξεταστούν αρμοδίως και οι ήδη ασκηθείσες μέχρι σήμερα  ενστάσεις και όσες 

πρόκειται να ασκηθούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ των ΟΤΑ και     

σε κάθε περίπτωση ζητούμε  την άμεση εξεύρεση λύσης με  όποιο τρόπο κρίνετε 

πρόσφορο.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


