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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ' αριθ. 89/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βέροιας περί έγκρισης α) Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου “Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο” 
και β) απόρριψης ένστασης του αναδόχου του έργου» 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ A 

 
Περιληπτικό Ιστορικό:  

Στις 21-12-2017, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 738/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Βέροιας, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής, και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 5668/25-07-2017 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, υπογράφτηκε το Τροποποιημένο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  από τα μέλη της Επιτροπής Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου (εκτός του κ. Γ. Μελιόπουλου, ο οποίος δεν προσήλθε παρά την 
παραλαβή της αντίστοιχης πρόσκλησης) και από τους νέους επιβλέποντες όπως ορίστηκαν βάσει της 
υπ' αριθ. 61881/06-11-2013 απόφασης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της έκπτωτης αναδόχου εταιρείας κ. Συμεωνίδης Παύλος δεν προσήλθε παρά του ότι του 
επιδόθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση-με δικαστικό επιμελητή στις 18-12-2017). 

Το από 21-12-2017 Τροποποιημένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
κοινοποιήθηκε στην έκπτωτη ανάδοχο εταιρεία με δικαστικό επιμελητή στις 19-01-2018, η οποία 
στις 30-01-2018 κατέθεσε την με αριθ. πρωτ. εισ. 3270/30-01-2018 ένσταση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά του από 21-12-2017 Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής, η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει επί αυτής. 

Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με το υπ' αριθ. 3270/09-02-
2018 έγγραφό της προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, μέσω της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, εξετάζοντας την προαναφερθείσα ένσταση της έκπτωτης αναδόχου 
εταιρείας, γνωστοποίησε τις απόψεις της επί της ενστάσεως της έκπτωτης αναδόχου εταιρείας περί 
ακύρωσης του από 21-12-2017 Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του εν λόγω έργου, κρίνοντας την υπό εξέταση ένσταση ως εντελώς αβάσιμη και 
εισηγήθηκε την απόρριψή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκριση από αυτό, του από 21-
12-2017 Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του 
θέματος. 

Με την υπ' αριθ. 89/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 
εγκρίθηκε α) το Τροποποιημένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
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έργου “Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο” και 
απορρίφθηκε η ένσταση της έκπτωτης αναδόχου εταιρείας. 

   
Με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 27 και 28 του Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ 152/Α/13-10-2017) 

τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 αναφορικά με τη διοικητική και 
δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών. 

Βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 4412/2016 διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής 
δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία που προβλέπεται πλέον από τη νομοθεσία σε ότι αφορά τη 
υποβολή ενστάσεων.  

Συγκεκριμένα με το άρθρο 23 του Ν. 4491/2017: "...Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 
προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16, ως ακολούθως: 
«14. Το άρθρο 175 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται και στις διαφορές που ανακύπτουν από 
συμβάσεις έργων και μελετών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016. 
15.Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί έως την 1.11.2017, καθώς και αυτές για τις 
οποίες η προθεσμία άσκησής τους δεν έχει παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία, διέπονται από τις 
διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης. 
16.Κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι εξουσιοδοτικές αυτών διατάξεις, με τις οποίες 
συγκροτήθηκαν αποφαινόμενα ή γνωμοδοτικά όργανα επί αιτήσεων θεραπείας κατά την 
εκτέλεση δημοσίων έργων ή μελετών, εξακολουθούν να ισχύουν και τα όργανα αυτά 
επιλαμβάνονται εφεξής των προβλεπομένων, στα άρθρα 174 και 198, ενστάσεων.»..." 
 

Επίσης με το άρθρο 21 του Ν. 4491/2017: "...Το άρθρο 175 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 
«1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 
κατασκευής δημόσιου έργου, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή 
ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της 
περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο 
εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων διοικητικών εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που 
θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 
2.Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο διοικητικό εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης...." 
 

Τέλος, με το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017: "...Το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 
«1. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν 
για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της 
παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο I, 
κοινοποιείται δε εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την 
προσβαλλόμενη πράξη. Η ανωτέρω κοινοποίηση δύναται να διενεργηθεί και με ταχυδρομική 
αποστολή επί αποδείξει. 
Ένσταση ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του 
έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της 
απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊσταμένη αρχή οφείλουν, 
κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης 
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ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και 
τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 
του άρθρου 175 του παρόντος...." 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και επειδή  
α) στο έγγραφο, με το οποίο κοινοποιήθηκε το από 21-12-2017 Τροποποιημένο Πρωτόκολλο 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου στην έκπτωτη ανάδοχο εταιρεία, δεν 
μνημονεύονταν η δυνατότητα άσκησης ένστασης, η ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το 
αποφαινόμενο όργανο, καθώς και οι συνέπειες από τη μη άσκησή της, κατά τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του παρόντος, ως όφειλε βάσει των τροποποιημένων 
διατάξεων   

β) η ένσταση της έκπτωτης αναδόχου εταιρείας δεν απευθυνόταν στον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, και δεν ασκήθηκε με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή, ως όφειλε βάσει των 
τροποποιημένων διατάξεων   

    
 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως  
 

ανακαλέσει την υπ' αριθ. 89/2018 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε α) το 
Τροποποιημένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οδική σύνδεση 
οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο” και β) απορρίφθηκε η ένσταση της έκπτωτης 
αναδόχου εταιρείας, με σκοπό να κοινοποιηθεί ορθά η πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
στην έκπτωτη ανάδοχο εταιρεία βάσει των τροποποιημένων με το Ν. 4491/2017 επιμέρους 
διατάξεων του Ν. 4412/2016.  

  
 
 

 
  

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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α.α. 

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/νσης Τ.Υ. 
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Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 


