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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρ. Πρωτ.: 149965/08-06-2021 
 

                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 
 

                                                                                              Αθήνα,  28  -  05  -  2021                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ.:  140488 
  

                                                       
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 31.03.2021 ένστασης της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».  

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου: έργου: 12.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).. 

 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1- Τις διατάξεις:  

 
1.1 Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  διοίκησης». 

1.2 Των παρ. των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο αντικαθίσταται το 

άρθρο 174 του ν. 4412/2016. 

Ταχ.  Δ/νση : Ιπποκράτους 196-197                                   
 

 
 
 
 

 
 
 

                               Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
 

Τ. Κ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες :  Α. Ρούσσος 

Τηλέφωνο : 210-64.44.523   

Fax : 210-64.44.603 
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1.3 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 174 

από το άρθρο 20 του ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός 

Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», (Α΄152). 

1.4 του ν. 2690/1999 (Α’  45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

1.5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις 

1.6 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης …».  

1.7 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

1.8 του π.δ. 80/08-07-2019 (Α’ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού 

του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (ΝΔ), ως Πρωθυπουργού». 

1.9 του π.δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

1.10 του π.δ. 84/09-07-2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  οικ. 33496/60549/30-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 506) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών, του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών.». 

3. Την υπ΄ αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.52/12-07-2018 (Β’ 3435) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

ΥΠΟ.ΜΕ για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016». 

4. Την υπ’ αριθμ. 2585/01-07-2020 (Β’ 3089) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’133)».  

 
 
 
                  Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 
 
 

1. Την από 31-03-2021  ένσταση ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», που στρέφεται κατά: 

 

• του με αριθμ. πρωτ. 208773/16-03-2021 εγγράφου του Τμήματος Κατασκευών 

Υδραυλικών Έργων της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περ. Αττικής, με το 
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οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε το από 16/03/2021 αίτημα του αναδόχου 

(αρ.πρωτ.205919/16-3-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ) για τη διενέργεια προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου. 

  

2. Την από 14-04-2021 εισήγηση, του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων, της Διεύθυνσης 

Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, της Περιφέρειας Αττικής, με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις 

της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη. 

 

3. Την εμπρόθεσμη πρόσκληση του του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει 

σε τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών της 11-05-2021, το γεγονός ότι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στην Συνεδρίαση 

του Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. 

 

4. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 8 / Συνεδρίαση 17 / 11-05-2021, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, για την αποδοχή της 

ένστασης.  

 
               Και επειδή: 
 
 

1.   Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), με το οποίο 

αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016: «1.α. Κατά των εκτελεστών, που προσβάλλουν για πρώτη 

φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή 

είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη 

διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο 

αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, 

καθιστά την ένσταση απαράδεκτη. 

1. β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον 

με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για την 

άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών 

τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, 

το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
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3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. 

Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε 

εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου. 

4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό 

της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει 

την ένσταση και ορισμένα αιτήματα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης, 

εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.». 

2. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 31.03.2021 ένσταση, που στρέφεται κατά του με 

αριθμ. πρωτ. 208773/16-03-2021 εγγράφου του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δνσης 

Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περ. Αττικής, με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε το 

από 16/03/2021 αίτημα του αναδόχου (αρ.πρωτ.205919/16-3-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ) για τη διενέργεια 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και αιτείται την ακύρωση της πράξης αυτής. 

3. Η ανωτέρω ένσταση  ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α΄ 36), είναι 

εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα.  

4. Στις 28.03.2019 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου 

του αναφερόμενου στο θέμα έργου, ποσού 5.270.678,42€ με ΦΠΑ και με αρχική συμβατική προθεσμία 

περαίωσης (30) μήνες, δηλαδή έως 28.09.2021. 

5. Η ανάδοχος, στις 12/08/2020 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, την οποία απέρριψε η  

Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ΄αρ.πρωτ.612298/25-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ απόφασή της, 

επισυνάπτοντας σε αυτήν το υπ΄αρ.πρωτ.579422/06-08-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ προγενέστερο έγγραφό της, 

ως αναπόσπαστο μέρος της.  

Στις 05.01.2021 και 07.01.2021, η ανάδοχος επέδωσε στην Υπηρεσία όμοιου περιεχομένου (με 

ορισμένες επουσιώδεις τροποποιήσεις - συμπληρώσεις, συντακτικές αναδιατυπώσεις, διορθώσεις 

ανακριβειών επί τεχνικών ζητημάτων κ.λπ.), αιτήσεις διάλυσης της σύμβασης,  λόγω παρέλευσης 

τριμήνου από την υποβολή της από 12/08/2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών. Με τη δεύτερη, 

από 07.01.2021 αίτηση, η ανάδοχος παραιτήθηκε από την προηγούμενη, από 05.01.2021 όμοια 

αίτησή της. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ΄αρ.πρωτ.170386/02-03-2021 απόφασή της, απέρριψε το από 

05.01.2021 αρχικά υποβληθέν αίτημα, από το οποίο είχε ήδη παραιτηθεί η ανάδοχος με τη νεότερη, 

από 07.01.2021 αίτηση διάλυσης και συνεπώς αυτό δεν υφίστατο, ενώ έμεινε χωρίς απάντηση το 

ευρισκόμενο σε ισχύ δεύτερο αίτημα διάλυσης, με αποτέλεσμα να επέλθουν οι συνέπειες της παρ.8 

του άρθρου 161 (Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης) του Ν.4412/2016, όπου ορίζεται ότι: 

«8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) 

μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. 

Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.».  

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει  ότι η απάντηση επί του από 05/01/2021 αιτήματός της αναδόχου για 

διάλυση της σύμβασης είναι άνευ αντικειμένου, διότι το αίτημα αυτό λογίζεται ως μηδέποτε υποβληθέν. 
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Συνεπώς, αφού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν εξέδωσε την προβλεπόμενη απόφαση επί της μόνης 

ισχύουσας αίτησής του, δηλαδή αυτής της 07ης/01/2021, μέσα σε δύο μήνες από την επίδοσή της, 

θεωρείται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη  και η σύμβαση του έργου 

έχει διαλυθεί αυτοδικαίως και το σχετικό αίτημα να λάβει χώρα η παραλαβή του έργου απορρίφθηκε 

μη νόμιμα με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία και θα πρέπει να ακυρωθεί. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

       Την  αποδοχή της από 31.03.2021 ένστασης της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», ως βάσιμης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, λαμβανομένων υπόψη και 

των δυσκολιών, που καθιστούν πολύ αμφίβολη την εκτέλεση του έργου. 

 

      Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την 

αμελλητί  κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά.                                                               

                                                                                                 

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΦΟΡΩΝ 
 
                          
                 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
                                                          
 
 
 
 
 
 

 
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
Π. Τσαλδάρη 15 , ΤΚ 176 76,  Καλλιθέα 
(σε δύο αντίγραφα, με την παράκληση το ένα να επιδοθεί  
στον ενιστάμενο με απόδειξη και να μας σταλεί το αποδεικτικό επίδοσης).  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                       
1. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών  
2. κ. Α. Κοτσώνη, Πρόεδρο Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. (Γεν. Δ/ντή Υ.ΛI.K.Υ.) 

                                                                                                              
  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                             
Αυτ. Τμήμα Νομ. Στήριξης Γ.Γ.Υ. 
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