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Θ Ε Μ Α : ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την προσθήκη εκπροσώπου των 

εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συµβουλίων 

των φορέων του δηµόσιου τοµέα.  

 

Στο Υπουργείο µας έχουν διατυπωθεί ερωτήµατα, σχετικά µε την διάσταση 

που φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στο νόηµα της παρ. 10 β΄ του άρθρου 

4 του ν. 3481/06 και της εγκυκλίου 20/2006, που εκδόθηκε για την 

ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 3481/06.  

Συγκεκριµένα, στην παρ. 10 β΄ του άρθρου 4 του ν. 3481/06 ορίζεται 

επί λέξει ότι «Στη σύνθεση όλων εν γένει των υφιστάµενων Τεχνικών 

Συµβουλίων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, προστίθεται και ένας 

εκπρόσωπος των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που 

υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές και 

ορίζεται οµοίως µε την απόφαση συγκρότησης, εφόσον στην υφιστάµενη 
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σύνθεση δεν προβλέπεται ήδη η συµµετοχή τέτοιου εκπροσώπου» και 

περαιτέρω, στη µεταβατική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της ίδιας 

παραγράφου, ότι «Η σύνθεση των Τεχνικών Συµβουλίων της περίπτωσης β' 

συµπληρώνεται οµοίως για το υπόλοιπο της θητείας τους µε απόφαση του 

αρµόδιου για τη συγκρότηση οργάνου, ύστερα από υπόδειξη των 

οργανώσεων, εντός του κατά τα άνω τριµήνου» . 

Στην παρ. Β.10 της εγκυκλίου 20/06 αναφέρεται επί λέξει ότι «Β.10. Η 

παράγραφος 10 ορίζει ότι στη σύνθεση του Τεχνικού Συµβουλίου της 

Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε προστίθεται ένας εκπρόσωπος των πανελληνίων 

εργοληπτικών οργανώσεων (στο Τµήµα Κατασκευών) και ένας εκπρόσωπος 

των πανελληνίων οργανώσεων των Μελετητών (στο Τµήµα Μελετών). Επίσης 

στη σύνθεση των Τεχνικών Συµβουλίων όλων εν γένει των φορέων του 

δηµόσιου τοµέα προστίθεται ένας εκπρόσωπος των ως άνω οργανώσεων, 

µαζί µε τον αναπληρωτή του. Η συµπλήρωση θα πρέπει να γίνει εντός τριών 

µηνών από την ισχύ του νόµου». 

Τα ερωτήµατα συνίστανται στο αν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή 

εκπροσώπων των µελετητικών οργανώσεων στα τεχνικά συµβούλια των 

φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως φαίνεται να εννοεί η εγκύκλιος.  

Επ΄αυτού του ζητήµατος  διευκρινίζουµε τα ακόλουθα, επισηµαίνοντας 

παράλληλα τη σπουδαιότητα του θέµατος, δεδοµένου ότι η συµµετοχή 

προσώπου σε συλλογικά όργανα, χωρίς να προβλέπεται από το νόµο, 

συνιστά κακή συγκρότηση του συλλογικού οργάνου και λόγο 

ακυρότητας των πράξεών του και κατ΄ επέκταση των πράξεων του 

οργάνου προς το οποίο γνωµοδοτεί: 

1. Όπως είναι γνωστό οι Εγκύκλιοι που εκδίδονται από τα όργανα 

διοίκησης (ήτοι την πολιτική ηγεσία) των Υπουργείων, σχετικά µε την 

έννοια νοµικών διατάξεων, έχουν σκοπό να ερµηνεύσουν τις νοµικές 

διατάξεις (γι’ αυτό ονοµάζονται Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι), σύµφωνα µε 

τον τρόπο που η ηγεσία του Υπουργείου αντιλαµβάνεται την έννοια του 

νόµου. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η ερµηνευτική εγκύκλιος 

υποχρεώνει µεν τα διοικητικά όργανα στα οποία απευθύνεται να 

συµµορφωθούν µε την ερµηνεία αυτή και να δράσουν ανάλογα, πλην 
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δεν υποχρεώνει τα δικαιοδοτικά όργανα (δικαστήρια, ελεγκτικό 

συνέδριο) να δεχθούν την ερµηνεία αυτή. Τα όργανα αυτά προβαίνουν 

στη δική τους ερµηνεία των κρίσιµων σε κάθε υπόθεση διατάξεων και 

αποφαίνονται επί των ζητηµάτων που τίθενται σύµφωνα µε την ερµηνεία 

που δέχονται και η οποία µπορεί να είναι διαφορετική από την 

ερµηνεία που προσδίδει στις ίδιες διατάξεις η ερµηνευτική εγκύκλιος 

του Υπουργείου.  

2. Από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του νόµου 3481/06, 

προκύπτει ότι οι λοιποί (πλην του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) φορείς του δηµόσιου 

τοµέα, υποχρεώνονται να προσθέσουν άµεσα (µέχρι τις 2-11-2006) στα 

υφιστάµενα - δυνάµει των διατάξεων που ισχύουν για τον κάθε φορέα - 

τεχνικά τους συµβούλια έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών 

οργανώσεων. Συνήθως τα τεχνικά αυτά συµβούλια είναι κοινά για 

µελέτες και έργα. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσθήκη ενός 

εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων. Εφόσον έχουν ήδη 

συνεστηµένα (περίπτωση που απ΄ όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε 

υφίσταται σπάνια) ειδικά τεχνικά συµβούλια για συµβάσεις µελετών, θα 

προσθέσουν επίσης έναν εκπρόσωπο εργοληπτικών οργανώσεων 

(δεδοµένου ότι ο νόµος δεν αναφέρεται µόνο σε τεχνικά συµβούλια για 

συµβάσεις δηµοσίων έργων, αλλά σε όλα εν γένει τα τεχνικά συµβούλια 

του δηµόσιου τοµέα). Εκπρόσωπος των µελετητικών οργανώσεων δεν θα 

προστεθεί σε καµιά περίπτωση (εκτός βεβαίως της περιπτώσεως του 

συµβουλίου µελετών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για το οποίο ειδικά ισχύει η περ. 

α΄ της παρ. 10) επειδή δεν προβλέπεται από το νόµο (κατά τούτο η 

διατύπωση της Εγκυκλίου 20/06 µπορεί να δηµιουργήσει εσφαλµένη 

εντύπωση).  

3. Όπως είναι γνωστό, µε το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3316/05 

προβλέπεται ο δια κοινών υπουργικών αποφάσεων καθορισµός των 

αποφαινοµένων οργάνων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, για 

συµβάσεις µελετών και συναφών υπηρεσιών (σχετική είναι η πρόσφατη 

εγκύκλιός µας µε αριθµό 11/2006). Κατά τον καθορισµό της σύνθεσης 

των τεχνικών συµβουλίων για θέµατα µελετών, οι αρµόδιες αρχές 
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µπορούν (και πρέπει κατά την άποψή µας, επειδή έτσι διασφαλίζεται σε 

µεγαλύτερο βαθµό η διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών – βλέπετε 

σχετικά και την αιτιολογική έκθεση επί της σχετικής διάταξης του ν. 

3481/06, που εκφράζει γενικά την βούληση της πολιτείας για 

εµπλουτισµό των τεχνικών συµβουλίων µε εκπροσώπους των 

διαγωνιζοµένων) να περιλαµβάνουν και εκπρόσωπο των οργανώσεων των 

µελετητών. 

4. Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι έγιναν διορθώσεις σφαλµάτων στις 

ισχύουσες πρότυπες διακηρύξεις (Φ.Ε.Κ. Β’ 1184/2006) οι οποίες 

αφορούν: 1) τη διευκρίνιση ότι η προθεσµία των πέντε ηµερών που 

προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 και των τριών τύπων, 

σχετικά µε τη σύντοµη διαδικασία επανάληψης δηµοπρασίας του Ν. 

3481/2006, αφορά εργάσιµες ηµέρες (και όχι ηµερολογιακές όπως 

εσφαλµένα αναγράφηκε στην παρ. Β.1 της εγκυκλίου αρ. 23/30-8-

2006) 

2) Την ορθή τοποθέτηση υποσηµείωσης εκτός σειράς µε αρ. 24 στο Β’ 

τύπο των διακηρύξεων (τοποθετήθηκε ως παραποµπή 38 στο άρθρο 26).    

Η Εγκύκλιος αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής 

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

σε όλα τα αρµόδια για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης των συµβάσεων όργανα  για την πιστή εφαρµογή της.   

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                   

                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.                             
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε.           
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε.  
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε.               
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6. ∆/νση ∆17 ( 10 )                                             
7. ∆/νση ∆11 (δ). 

8. ∆/νση Πληροφορικής ( για την ανάρτηση της 

Εγκυκλίου στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)                                        
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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