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ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα 

διανοµής 

 

 

Θ Ε Μ Α : Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 

18 του ν. 3316/2005. 

 

Α. Στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

περιήλθαν πληροφορίες που αφορούν µεταβολή της στελέχωσης εταιρειών µελετών µετά 

το πέρας της φάσης ελέγχου της καταλληλότητας των διαγωνισµών για την ανάθεση 

συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών, κατά το ν. 3316/2005 και τίθενται 

ερωτήµατα σχετικά µε την νοµιµότητα της µεταβολής αυτής και την ερµηνεία των 

διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του νόµου 3316/2005 (εφεξής «νόµου»). 

Με αφορµή τα ερωτήµατα αυτά παρέχουµε τις εξής οδηγίες για την ορθή ερµηνεία και 

εφαρµογή των σχετικών διατάξεων:   

Β.1. Κατ΄ αρχάς, µε το νόµο καθορίζονται τρεις διαδοχικές φάσεις στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 15 παρ. 1 του νόµου):  

α) Η πρώτη φάση αρχίζει µε την υποβολή των προσφορών και έχει ως αντικείµενο αα) 

τον έλεγχο του δικαιώµατος συµµετοχής των διαγωνιζοµένων (άρθρο 14 του νόµου), 

ήτοι την κάλυψη των ζητουµένων κατηγοριών και τάξεων πτυχίου, ββ) τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των υποψηφίων από πλευράς προσωπικής κατάστασης (άρθρο 16 του 
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νόµου) και γγ) την επιλογή µεταξύ των καταλλήλων, των υποψηφίων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής (άρθρο 17 του νόµου). 

β) Η δεύτερη φάση έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο των 

τεχνικών προσφορών αποτελεί η στελέχωση της «οµάδας µελέτης» κάθε υποψηφίου, 

µε συγκεκριµένες ειδικότητες επιστηµόνων. Με βάση τη στελέχωση αυτή κρίνεται η 

αποτελεσµατικότητα της οµάδας (άρθρα 6 παρ. 4β΄ και δ΄, 7 παρ. 6β΄, 8 παρ. 6α΄, και 

9 παρ. 6β΄). Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι αν κατά τη φάση της αξιολόγησης της 

προσφοράς, τα πρόσωπα που απαρτίζουν την οµάδα µελέτης έχουν διαφοροποιηθεί σε 

σχέση µε τα δηλωθέντα µε την προσφορά, τα νέα πρόσωπα που τυχόν δηλώνονται 

από τον διαγωνιζόµενο δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη (κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 

εκληφθεί ως µεταβολή της προσφοράς του διαγωνιζοµένου δηλαδή «αντιπροσφορά») 

και επειδή ούτε και τα δηλωθέντα υφίστανται, η αξιολόγηση πρέπει να προχωρήσει 

χωρίς να συνυπολογίζονται τα αποχωρήσαντα στελέχη. Εάν κατά την αξιολόγηση οι 

ελλείψεις εκτιµηθούν ως κρίσιµες ή έστω σηµαντικές θα υπάρξει επίπτωση στη 

βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, η οποία µπορεί να κριθεί ακόµα και απαράδεκτη, 

αν δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη ελάχιστη βαθµολογία (άρθρο 7 παρ. 8 του 

νόµου).  

γ) Η τρίτη φάση του διαγωνισµού έχει ως αντικείµενο την βαθµολόγηση της 

οικονοµικής προσφοράς και περαιώνεται µε τη σύναψη της σύµβασης. Μέχρι τη 

σύναψη της σύµβασης οφείλουν οι διαγωνιζόµενοι να τηρούν αναλλοίωτους τους 

όρους της αξιολόγησης. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή κατά τη σύναψη της σύµβασης δεν 

ισχύουν οι όροι υπό τους οποίους ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των 

διαγωνιζοµένων, τίθεται ζήτηµα νόθευσης του υγιούς ανταγωνισµού. 

            2. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόµου ορίζονται επί λέξει τα εξής:  

«Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης εκπόνησης µελέτης ή σύµβασης υπηρεσιών που

αφορά σε µελέτες ή επιβλέψεις µελετών και έργων δικαιούνται να συµµετέχουν εγκατεστηµένα

στην Ελλάδα φυσικά και νοµικά πρόσωπα εφόσον είναι εγγεγραµµένα στις κατά νόµο απαιτούµενες

τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η

διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση

για την ανάληψη της εκπόνησης µελέτης, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. Το δικαίωµα

συµµετοχής κρίνεται τόσο

          

          

    ,        

         

           

           

           

          κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της

προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύµβασης      . ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το   

διαγωνισµό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου         από
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την καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή αίτησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφοράς στο διαγωνισµό. 

           

   Αποτελεί λόγο αποκλεισµού  

             

      

ο

υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο

Μελετητών.» 

Η διάταξη αυτή ρητώς ορίζει ότι επιτρέπεται η αναθεώρηση του πτυχίου των 

µελετητών και των εταιρειών µελετών, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης µιας 

σύµβασης του νόµου. Περαιτέρω ορίζει ότι επιτρέπεται (άρα δεν αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού) η αναβάθµιση της τάξης του πτυχίου, ενώ δεν επιτρέπεται και αποτελεί 

λόγο αποκλεισµού η υποβάθµιση σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, συνεπώς η 

υποβάθµιση σε τάξη που καλείται στο διαγωνισµό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού. Π.χ. 

αν καλούνται σε διαγωνισµό εταιρείες Γ΄ και ∆΄ τάξης και υποβάλει προσφορά εταιρεία 

∆΄ τάξης, αυτή νοµίµως εξακολουθεί να λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό παρά την εν 

τω µεταξύ αναθεώρηση του πτυχίου της και την αναβάθµισή της στην Ε΄ τάξη, ή την 

υποβάθµισή της στην Γ΄ τάξη.  

Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα που 

υφίσταται στο χώρο των εταιρειών µελετών και την κινητικότητα των στελεχών τους 

και προασπίζει την οικονοµία του διαγωνισµού, ήτοι τη συµµετοχή κατά το δυνατόν 

περισσοτέρων διαγωνιζοµένων και την αποφυγή αποκλεισµού τους για λόγους οι οποίοι 

δεν σχετίζονται µε την ουσία και τις γενικές αρχές των διαγωνισµών, ήτοι τη 

συµµετοχή ικανών (από την άποψη των τεχνικών ικανοτήτων) διαγωνιζοµένων. 

        3. Περαιτέρω στην παρ. 3 του άρθρου 18 του νόµου ορίζεται ότι:  

«Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή µεταβολή στη στελέχωση 

εταιρείας, που επέρχεται µετά την περαίωση του σταδίου επιλογής ανο κτής ή κλειστής

διαδικασίας, επιφέρε τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία, µε απόφαση της

Προϊσταµένης Αρχής».  

      ι    

ι          

 

 Η διάταξη αυτή εννοεί την µεταβολή της στελέχωσης διαγωνιζόµενης εταιρείας 

που έχει ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση του πτυχίου σε τάξη κατώτερη των 

καλούµενων, ή την µεταβολή της δηλωθείσας οµάδας µελέτης και εν τέλει την ανεπάρκειά 

της (ήτοι την µη κάλυψη των απαιτούµενων ειδικοτήτων και κατηγοριών µελετών από τα 

αποµένοντα στελέχη της οµάδας µελέτης). Υπό διαφορετική ερµηνευτική εκδοχή, ότι 

δηλαδή κάθε µεταβολή της στελέχωσης διαγωνιζόµενης εταιρείας οδηγεί σε αποκλεισµό 

της, ακόµα κι αν η τάξη του πτυχίου της µένει αµετάβλητη ή αναβαθµίζεται, ή ακόµα κι αν 

η µεταβολή της στελέχωσης δεν έχει επίπτωση στην δηλωθείσα οµάδα µελέτης του 

διαγωνιζόµενου, αντιφάσκει στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του νόµου, αφού η ρητώς 

επιτρεπόµενη από τη διάταξη αυτή αναβάθµιση του πτυχίου, ή έστω υποβάθµιση αλλά σε 
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τάξη που καλείται επίσης στο διαγωνισµό, ή και απλώς αντικατάσταση στελέχους χωρίς 

µεταβολή στις τάξεις θα οδηγούσε σε αποκλεισµό, παρότι δεν είναι νοητή η αναβάθµιση 

του πτυχίου ή η υποβάθµιση (σε τάξη που καλείται πάντως στο διαγωνισµό) χωρίς 

µεταβολή της στελέχωσης, δεδοµένου ότι η κατάταξη των εταιρειών µελετών εξαρτάται 

ευθέως από τη στελέχωσή τους µε πτυχιούχους µελετητές (άρθρο 39 παρ. 5 και 6 του 

νόµου).  

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, για την ορθή εφαρµογή του νόµου, πρέπει να γίνεται 

αποδεκτή κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 14 παρ. 2 του νόµου ως νόµιµη η συµµετοχή 

εταιρειών µελετών στους διαγωνισµούς, έστω και αν µετά την υποβολή της προσφοράς 

και µέχρι την σύναψη της σύµβασης προβαίνουν σε µεταβολές των στελεχών τους, 

εφόσον µε τις µεταβολές αυτές α) δεν υποβαθµίζεται το πτυχίο τους σε τάξη που δεν 

καλείται στο διαγωνισµό ή β) δεν µεταβάλλεται η δηλωθείσα µε το φάκελο τεχνικής 

προσφοράς «οµάδα µελέτης». Εφόσον η οµάδα µελέτης µεταβάλλεται, κατά την 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα στελέχη τα οποία 

αφενός περιλαµβάνονται στην δηλωθείσα οµάδα µελέτης και αφετέρου υφίστανται στη 

στελέχωση της εταιρείας κατά το χρόνο της αξιολόγησης. Στελέχη που αποχώρησαν 

παρότι περιλαµβάνονταν στην δηλωθείσα οµάδα δεν υπολογίζονται, ούτε και οι τυχόν 

αντικαταστάτες τους στη στελέχωση της εταιρείας. 

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. 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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