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    Αθήνα, 13  Ιανουαρίου 2023  

 

Αριθ. Πρωτ.130  

 

Προς 

-Τον Πρόεδρο του Α΄ Τμήματος του  Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Αντώνιο Κοτσώνη  

-Τον Πρόεδρο του Β΄ Τμήματος του  Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δημήτριο Αναγνώπουλο  

-Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων 

Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Καρνέση 

 

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή 

-Υφυπουργό Υποδομών, κ.  Γεώργιο  Καραγιάννη  

 

 

Θέμα: Δυσλειτουργία των Τεχνικών  Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών 

 
 

Κύριοι  Πρόεδροι, 

        Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 4412/2016, επί των ενστάσεων των 

Αναδόχων αρμοδιότητος του Υπουργείου   αποφασίζει ο Υπουργός εντός 60 ημερών 

από της υποβολής τους,  μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

        Όμως τις τελευταίες ημέρες είμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών μελών μας ότι το 

ως άνω διάστημα παρέρχεται άπρακτο, χωρίς η υπόθεση να έχει εισαχθεί 

εμπροθέσμως στο Συμβούλιο προς συζήτηση. 

         Ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Συμβούλιο 

δεν προχώρησε στην εξέταση των εν λόγω  ενστάσεων με την αιτιολογία ότι είχαν 

παρέλθει δύο μήνες από την υποβολή τους. 

         Ακολούθως οι Ανάδοχοι  υποχρεούνται να προσφύγουν ενώπιον της 

Δικαιοσύνης κατά της σιωπηρής απόρριψης της ενστάσεώς τους και να αναμένουν 

επί πολλά χρόνια την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, ο δε φάκελος  θα κατατεθεί 

στο Δικαστήριο χωρίς να περιλαμβάνει την τεχνική άποψη του Συμβουλίου, 

απολύτως απαραίτητη για τη διαμόρφωση της κρίσης των Δικαστικών Λειτουργών, 

οι οποίοι δεν έχουν τεχνικές γνώσεις. 

         Η εξέλιξη αυτή είναι καταστροφική για τους Αναδόχους, που δεν φέρουν 

ουδεμία ευθύνη για την  προπεριγραφόμενη πορεία της υποθέσεώς τους. 
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         Η αποχή των  Συμβουλίων από τη διατύπωση γνώμης δεν συνάδει με τη 

νομοθεσία και το λόγο σύστασής τους. Απεναντίας ομοιάζει ως να τιμωρούν τους 

Εργολήπτες και να απαλλάσσονται των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους, 

γεγονός που προφανώς δεν επιθυμούν τα μέλη που τα απαρτίζουν. 

        Για τους λόγους αυτούς ζητούμε αφενός την εύρυθμη λειτουργία των 

Συμβουλίων εφεξής σύμφωνα με τις επιταγές της υπ΄αριθμ. 125683/2022 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 349 ΥΟΔΔ /2022) και αφετέρου την άμεση  εισαγωγή προς 

συζήτηση των ενστάσεων που δεν εξετάστηκαν επί ουσίας κατά την τελευταία 

συνεδρίαση.  

                                                         Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                             

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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