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Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση  αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων 

οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. 

 

Α. Όπως είναι γνωστό, τέθηκε σε εφαρµογή πρόσφατα ο τόσο ο ν. 3316/05 περί 

ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών, όσο και οι πλέον 

απαραίτητες για την ορθή εφαρµογή του κανονιστικές (υπουργικές) αποφάσεις. Για την 

απρόσκοπτη εφαρµογή του νόµου είναι απολύτως απαραίτητος ο καθορισµός εκ µέρους 

των αναθετουσών αρχών, των εξής «αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων 

οργάνων», τα οποία άλλωστε πρέπει να δηλώνονται στις προκηρύξεις των συµβάσεων 

(βλέπετε άρθρο 1 των προτύπων τευχών): 

α) Προϊσταµένης Αρχής (Π.Α.), η οποία ορίζεται (βλέπετε άρθρο 1 περ. 12) ως η 

«αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο α) της αναθέτουσας αρχής, που διενεργεί τη διαδικασία

ανάθεσης των συµβάσεων των παραγράφων 1 έως 4 και β) του εργοδότη, που

εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό του

αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης».  

           

      

        

     

Η Π.Α. έχει πολλές και σηµαντικές αρµοδιότητες, όπως λ.χ. η έγκριση του φακέλου του 

έργου, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση της προκήρυξης, η απόφαση επί 

των ενστάσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, η κατακύρωση των συµβάσεων, η 
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απόφαση επί των αιτήσεων παράτασης των προθεσµιών της σύµβασης, η πρωτοβουλία 

και η απόφαση για την ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών και την έγκριση των 

συγκριτικών πινάκων, η απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά των πράξεων 

της ∆.Υ., κ.ά. 

β) ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ.), η οποία κατά το νόµο (άρθρο 1 περ. 13) «είναι η

τεχνική υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα διοίκησης της συναφθείσας σύµβασης, υπό

την εποπτεία της Προϊσταµένης Αρχής».  

  

     

    

  

       

       

 

             

       

  

        

       

      

 

      

   

Οι αρµοδιότητες της ∆.Υ. ασκούνται από τον Προϊστάµενό της, εκτείνονται χρονικά στη 

διάρκεια της εκτέλεσης των συµβάσεων και οι κυριότερες εξ αυτών ενδεικτικά είναι η 

υπογραφή της σύµβασης, η απόφαση κατάπτωσης των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο 

ορισµός των επιβλεπόντων, η πρωτοβουλία (εισήγηση) για την παράταση των 

προθεσµιών, κ.ο.κ. 

γ) Οργάνου αρµοδίου να αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  

Το όργανο αυτό πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτερο της Προϊσταµένης αρχής, αφού 

ελέγχει και έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει ή να τροποποιεί τις αποφάσεις της (βλέπ. 

παρ. 5 του άρθρου 41 του νόµου). 

δ) Τεχνικού Συµβουλίου (Τ.Σ.), το οποίο κατά το άρθρο 1 περ. 14 «είναι το

συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί στον εργοδότη για την

έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται από την

Προϊσταµένη Αρχή».  

Οι αρµοδιότητες του Τ.Σ. ασκούνται τόσο κατά την ανάθεση των συµβάσεων (βλέπετε 

π.χ. άρθρα 10 παρ. 1 στ΄, 15 παρ. 3, 20 παρ. 4 ), όσο και –κυρίως - κατά την εκτέλεση 

(άρθρα 26, 29 παρ. 1, 31 παρ. 5 κ.λ.π.). 

 Β. Στο άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3316/05 ορίζονται επί λέξει τα εξής:  

«Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από το νόµο αυτό ασκούνται από

τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύµφωνα µε τις

οργανωτικές διατάξεις τους.  

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και

του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα και

γνωµοδοτούντα όργανα των επιµέρους αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρµογής

του νόµου αυτού. 

Αποφαινόµενα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις

αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 
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Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα για τις

συµβάσεις του νόµου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών

Αρχών µε απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών.» 

         

        

      

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι επαρκώς ευέλικτες, ούτως ώστε να µη 

δυσχερανθεί η ανάθεση και η εκτέλεση συµβάσεων εξ αιτίας του µη έγκαιρου ορισµού 

από τις αναθέτουσες αρχές των απαραίτητων για την λειτουργία του νόµου  

αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων. Για το λόγο αυτό ορίζεται ότι αν µεν 

υφίστανται ήδη σε κάποια αναθέτουσα αρχή τέτοια όργανα (είτε επειδή καθορίζονται µε 

τις οργανωτικές διατάξεις της είτε επειδή καθορίσθηκαν µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

στο παρελθόν), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Εάν δεν υφίστανται τέτοια 

όργανα, πρέπει να καθοριστούν µε Κοινή Απόφαση του καθ΄ύλην αρµόδιου Υπουργού 

(αυτού δηλαδή στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται η συγκεκριµένη 

αναθέτουσα αρχή) και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε..  

Υπογραµµίζεται εν προκειµένω ότι τα τυχόν υφιστάµενα στις περισσότερες αναθέτουσες 

αρχές αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα για τις συµβάσεις των έργων (τα οποία 

καθορίστηκαν στο παρελθόν κυρίως µε βάση προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν 

κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 1418/84) δεν έχουν αρµοδιότητες 

επί των συµβάσεων µελετών, αφού η νοµοθετική εξουσιοδότηση αφορούσε µόνο τον 

καθορισµό των αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων των  συµβάσεων έργων.  

Συνεπώς σε µια τέτοια περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επαναπαυθούν, 

αλλά να καθορίσουν οπωσδήποτε µε την Κ.Υ.Α. του άρθρου 45 παρ. 2 τα αποφαινόµενα 

όργανά τους, αλλιώς διακινδυνεύουν την  εγκυρότητα των διαδικασιών, δεδοµένου ότι 

α) κατά την πάγια νοµολογία των δικαστηρίων η αρµοδιότητα των οργάνων παρέχεται 

µε νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις και ελέγχεται δικαστικά, β) εφόσον διαπιστωθεί 

δικαστικά αναρµοδιότητα οργάνου, η απόφαση που τούτο εξέδοσε θεωρείται άκυρη και 

µη παράγουσα έννοµα αποτελέσµατα, γ) την ίδια ακυρότητα των αποφάσεων 

συνεπάγεται και η µη νοµότυπη συγκρότηση γνωµοδοτούντος οργάνου, όταν την 

παροχή της γνωµοδότησής του επιβάλλει ο νόµος. 

 Γ. Εν τέλει και για να διευκολυνθούν προσωρινά οι αναθέτουσες αρχές ο 

νόµος ορίζει (στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 45) ότι µέχρι την έκδοση της 

Κ.Υ.Α. τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα προσδιορίζονται για κάθε σύµβαση 

από τα όργανα που έχουν (δυνάµει κανονιστικών ή καταστατικών διατάξεων) την 

αποφασιστική αρµοδιότητα της συγκεκριµένης αναθέτουσας αρχής. Η διάταξη αυτή 

πάντως, όπως προκύπτει και από τη διατύπωσή της, αποσκοπεί στην προσωρινή και 

µόνο διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να 
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αποκτήσει µόνιµο χαρακτήρα, εξυπηρετώντας µακροπρόθεσµα την ανάγκη του ορισµού 

των αποφαινοµένων  και γνωµοδοτούντων οργάνων. Ο προσωρινός αυτός χαρακτήρας 

εξυπακούεται, αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως λ.χ. όταν πρόκειται 

για αποφαινόµενα όργανα νοµικών προσώπων πέραν του δηµοσίου (Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, ∆ήµων, εταιρειών του δηµοσίου ή των ΟΤΑ, κ.ο.κ.) δεν είναι δυνατός ο 

καθορισµός του οργάνου που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας, αν αυτό το όργανο 

δεν ανήκει στην οργανωτική δοµή της αναθέτουσας αρχής. Για παράδειγµα δεν είναι 

νοµικά επιτρεπτό να καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενός δήµου, ο 

Γ.Γ. της περιφέρειας ή ο Υπουργός Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

ως αρµόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο. 

 ∆. Συµπερασµατικά, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νόµου 

3316/05, πρέπει να συνταχθούν από τα Υπουργεία που διαχειρίζονται τα ίδια, ή οι 

υποκείµενοι σε αυτά φορείς, συµβάσεις του ν. 3316/05, σχέδια κοινών Υπουργικών 

αποφάσεων, που θα καθορίζουν τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτικά όργανα των 

υπηρεσιών τους καθώς και των αναθετουσών αρχών που εποπτεύουν και να αποσταλούν 

στο Υπουργείο µας  προς συνυπογραφή από τον Υπουργό.  

Θεωρούµε χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι κατά τη σύνταξη των αποφάσεων πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες γενικές αρχές: 

α) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να είναι οργανωµένη τεχνική υπηρεσία, δεδοµένου 

ότι επιβλέπει και διοικεί τη σύµβαση, αποφασίζοντας σε τεχνικά ζητήµατα. 

β) Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να είναι είτε µονοµελές, είτε συλλογικό όργανο. ∆εν 

απαγορεύεται µάλιστα να ορίζεται η Προϊσταµένη Αρχή εναλλακτικά, δηλαδή ορισµένες 

πράξεις της αρµοδιότητάς της, που κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές, να εκτελεί ανώτερο 

ιεραρχικά όργανο και άλλες (τις λιγότερο σηµαντικές) κατώτερο. Ένα γνωστό 

παράδειγµα από το χώρο των έργων είναι η Π.Α. των ∆ήµων, όπου σε  κάποιες 

σηµαντικές πράξεις (π.χ. κατακύρωση του διαγωνισµού) αρµόδιο είναι το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και σε άλλες, λιγότερο σηµαντικές, όπως η έγκριση της διακήρυξης ή η 

παράταση των προθεσµιών της σύµβασης, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Εφόσον επιλεγεί η 

λύση του συλλογικού οργάνου πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να µην προσβάλλεται η 

αρχή της αµεροληψίας των οργάνων, δηλαδή να µην µετέχουν στο συλλογικό όργανο 

πρόσωπα που θα έχουν ταυτόχρονα χαρακτήρα ελέγχοντος και ελεγχόµενου, ή 

γνωµοδοτούντος και αποφασίζοντος. Για παράδειγµα δεν πρέπει για το λόγο αυτό να 

µετέχει στη σύνθεση της Π.Α. ο Προϊστάµενος της ∆.Υ., οι πράξεις του οποίου 

ελέγχονται κατόπιν ενστάσεων από την Π.Α.. Επίσης αντιβαίνει στην αρχή της 

αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων η συµµετοχή µέλους του Τεχνικού Συµβουλίου 
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στην Π.Α., αφού στην περίπτωση ασκεί ταυτόχρονα γνωµοδοτικές και αποφασιστικές 

αρµοδιότητες. 

γ) Το Τεχνικό Συµβούλιο στελεχώνεται κατά πλειοψηφία από τεχνικούς υπαλλήλους, 

αφού οι αρµοδιότητές του έχουν κυρίως τεχνικό αντικείµενο. Πρέπει να αποφεύγεται η 

σύνθεσή του από τρία µέλη, διότι στην περίπτωση αυτή για να υπάρχει νόµιµη απαρτία 

πρέπει να παραβρίσκονται και τα τρία µέλη. Εξάλλου δεν απαγορεύεται, ο αριθµός των 

µελών του να είναι άρτιος, αφού στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου του. Είναι επιβεβληµένο να µετέχουν στη σύνθεσή του και εξωϋπηρεσιακοί 

παράγοντες (π.χ. εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. και των µελετητικών οργανώσεων) προκειµένου 

να διασφαλίζεται η διαφάνεια της λειτουργίας του. 

δ) Το όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας και το οποίο είναι ο Υπουργός 

ΠΕΧΩ∆Ε, ή καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, ή άλλο, κατά νόµον αρµόδιο όργανο του 

εργοδότη (άρθρο 41 παρ. 5 ν. 3316/05). Από τη διατύπωση του νόµου και τις 

αρµοδιότητές του προκύπτει ότι το όργανο αυτό κατέχει την ιεραρχικά ανώτατη θέση 

στη δοµή της αναθέτουσας αρχής, αφού κρίνει τις αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής, 

που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (τουλάχιστον στα έργα) είναι το αποφασιστικό 

όργανο της αναθέτουσας αρχής, όπως επί παραδείγµατι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

εταιρειών του δηµοσίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, κ.ο.κ.. 

Συνεπώς το όργανο  που αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας πρέπει, κατά τη 

λογική του νόµου, να ασκεί ιεραρχικό έλεγχο στις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής.  

 

Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη των Προϊσταµένων των τεχνικών υπηρεσιών των 

υπουργείων, των Περιφερειών και όλων των λοιπών φορέων που αναθέτουν και 

εκτελούν συµβάσεις του ν. 3316/2005 και να να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr).  

  

 

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ       

                        ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ         
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
                                   

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

    ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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