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                 ΘΕΜΑ: Αίτηση θεραπείας  της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ” 
αναδόχου του έργου “Ανακατασκευή πρώην δηµοτικού σχολείου στον οικισµό Κοίλα της 
∆.Ε. Φερών”  κατά της αριθµ. 389/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου 
Αλεξανδρούπολης. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 

Έχοντας  υπόψη:  

1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  
της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  Καλλικράτης». 

2. Τις  διατάξεις  του Π.∆ 142/2010 «Οργανισµός  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  
Μακεδονίας –Θράκης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ∆Κ). 
4. Τις  αριθ. 74895/60/30-12-2010 και 5370/15/02-02-11 εγκυκλίους  του  Υπ. 

Εσωτ/κών, Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης. 
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
6. Την  από 03-11-2017 (ηµεροµηνία εισόδου στην υπηρεσία µας)  αίτηση θεραπείας 

της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ” αναδόχου του έργου  
“Ανακατασκευή πρώην δηµοτικού σχολείου στον οικισµό Κοίλα της ∆.Ε. Φερών”  
κατά της αριθµ. 389/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου 
Αλεξανδρούπολης. 

7. Το αριθµ. 53810/20-11-2017 έγγραφο  του δήµου Αλεξανδρούπολης µε τις 
απόψεις του επί της εν λόγω αίτησης θεραπείας.  

8. Το αριθµ. 26180/22-11-2017 έγγραφό µας µε το οποίο στάλθηκαν, η αίτηση 
θεραπείας και οι απόψεις του δήµου Αλεξανδρούπολης  επί της εν λόγω αίτησης 
θεραπείας, στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ. και 
κοινοποιήθηκε στον δήµου Αλεξανδρούπολης. 

9. Το αριθµ. 1068/22-12-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης µε το οποίο µας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθµ. Πράξη 1, Αριθµός 
Συνεδρίασης 10 της 18ης ∆εκεµβρίου 2017 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ.  

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015). 
11. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆/26-5-2017 Α∆Α: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισµό του Συντονιστή  της Α.∆.Μ.Θ. 
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12. Την αριθµ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 τ΄β/07-06-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Ανάθεση 
άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 

 

Το άρθρο 174 του Ν.4412/16 ορίζει τα εξής :    “∆ιοικητική και δικαστική επίλυση 
διαφορών - 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 ..... 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. ......  2. Με την 
ένσταση εξετάζεται τόσο η νοµιµότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της 
υπόθεσης. Ο Υπουργός ή το κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή 
του µέσα σε τρεις (3) µήνες από την κατάθεση της ένστασης, µετά από αιτιολογηµένη 
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.”. 
       Εν προκειµένω, η υποβληθείσα αίτηση θεραπείας στρέφεται κατά της αριθµ. 
389/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου Αλεξανδρούπολης που παραλήφθηκε 
από την προσφεύγουσα εταιρεία στις 18-09-2017. 

Η υπό εξέταση αίτηση θεραπείας κατατέθηκε στην υπηρεσία µας στις 03-11-2017. 
Συνεπώς είναι εµπρόθεσµη, ασκείται µε προφανές έννοµο συµφέρον και κρίνεται 
παραδεκτή. 

Από την υπ’ αριθµ. Πράξη 1, Αριθµός Συνεδρίασης 10 της 18ης ∆εκεµβρίου 2017 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ.  
προκύπτει ότι το συµβούλιο γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της αποδοχής της αίτησης 
θεραπείας της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ” αναδόχου του έργου  
“Ανακατασκευή πρώην δηµοτικού σχολείου στον οικισµό Κοίλα της ∆.Ε. Φερών”  κατά 
της αριθµ. 389/2017 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου Αλεξανδρούπολης, διότι 
σύµφωνα  µε το άρθρο 64 του Ν.3669/08 Κ∆Ε : “1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που 
διαλύεται η σύµβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την 
προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από 
τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, καθώς και στις 
περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον 
ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί: α) Η αξία των υλικών 
............. β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων .......... γ) 
Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πέντε 
τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, µειωµένου κατά το ένα 
τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, 
καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων που η 
αποζηµίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό της 
αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του 
έργου, ο χρόνος αποδέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη 
εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 
2. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και η αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του 
αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται µε 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.”.  
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Στην εξεταζόµενη υπόθεση η προϊστάµενη αρχή ενέκρινε µε την αρ. 759/2016 απόφαση 
∆.Σ. την διάλυση της σύµβασης του έργου και όρισε την προβλεπόµενη επιτροπή 
παραλαβής του έργου.  Η επιτροπή παραλαβής συνέταξε το από 15-6-2017 πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής και πρότεινε ως αποζηµίωση λόγω διάλυσης το 
πόσο των 2263,72 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Κ∆Ε. Η 
προϊσταµένη αρχή ενέκρινε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα 
µε το πρακτικό της επιτροπής, απέρριψε όµως την προτεινόµενη αποζηµίωση, χωρίς 
αιτιολογία.  Η αποζηµίωση όµως λόγω διάλυσης της σύµβασης, καταβάλλεται στον 
ανάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση (παρ. 1 του άρθρου 64), η δε 
προϊσταµένη αρχή αναιτιολόγητα την απέρριψε µε την αρ. 389/2017 απόφασή της.       

 

 Αποφασίζουµε 
 

Την αποδοχή της αίτησης θεραπείας της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ” αναδόχου του έργου “Ανακατασκευή πρώην δηµοτικού 
σχολείου στον οικισµό Κοίλα της ∆.Ε. Φερών”  κατά της αριθµ. 389/2017 απόφασης του 
δηµοτικού συµβουλίου Αλεξανδρούπολης, ήτοι την καταβολή στον ανάδοχο το πόσο των 
2.263,72 € ως αποζηµίωση για την διάλυση της σύµβασης   σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 
Πράξη 1, Αριθµός Συνεδρίασης 10 της 18ης ∆εκεµβρίου 2017 γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 
          
 

 Ο 

 

Ο Συντονιστής 
          Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης   

 Μακεδονίας - Θράκης                                                                                  

  

 

∆ρ. Ιωάννης Κ. Σάββας 
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