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           Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013 
Α.Π. ΓΕ 45/13 

Προς 
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
κ. Αθανάσιο Καρούντζο 
Τάκη Οικονομίδη - Καθ. Ρωσίδου 11 
Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2313309101 
Fax. 2310422590 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1) Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  
Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης 
Χ. Τρικούπη 182, 10178, Αθήνα 
Τηλ. 2106438662 
Fax. 2106464392 
 
2) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Τεχνική Υπηρεσία  
Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή 
Τηλ. 25310–25555,  
Fax. 25310–33244 

  
 
ΘΕΜΑ:  Διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 κατά της απόφασης 

αποδοχής του Πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΑΣΜΟΥ»» 

Σχετ.:  Η υπ. αριθμ. 16739/15-10-2013 Διοικητική προσφυγή της σύμπραξης: ENVIROPLAN Α.Ε. - 
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Γ. - ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ  

Αξιότιμε κε Γενικέ Γραμματέα,  

Ο ΣΕΓΜ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις μελετητικές-συμβουλευτικές επιχειρήσεις της χώρας, 
ενημερώθηκε από εταιρία μέλος του σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα. Με γνώμονα την ορθή 
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, θα θέλαμε ακολούθως 
να διατυπώσουμε τις απόψεις μας:  

Το θέμα της υποχρεωτικής ταύτισης ή μη του προσώπου του νομίμου εκπροσώπου μίας σύμπραξης 
γραφείων μελετών με αυτόν της ομάδας μελέτης έχει απασχολήσει τους εμπλεκόμενους από πολύ νωρίς, 
αμέσως μετά τη θέσπιση του Ν. 3316/2005. Αποτέλεσμα αυτού όμως είναι, το θέμα να έχει διευκρινιστεί 
παντιοτρόπως εδώ και πολλά χρόνια, με μία και μόνη συνισταμένη άποψη: Ότι η σχετική πρόβλεψη του 
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Ν. 3316/2005 δεν αφορά την ανάγκη ταύτισης του νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης με το 
συντονιστή της ομάδας μελέτης, αλλά με το συντονιστή των συμπραττόντων γραφείων μελετών. Αυτή 
τη διάκριση την έκανε εξαρχής με παροχή διευκρινίσεων η «ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3316/2005», την εφάρμοσαν έκτοτε όλοι οι φορείς, προεξαρχόντων των κεντρικών 
υπηρεσιών των Υπουργείων, και δη του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΥΜΕΔΙ, ενώ κατοχυρώθηκε και 
νομολογικώς με τις δύο μνημονευόμενες στην προσφυγή αποφάσεις του ΣτΕ. Έκτοτε ουδέποτε, από 
κανένα φορέα μέχρι σήμερα δεν αμφισβητήθηκε η δυνατότητα, να είναι διαφορετικό το πρόσωπο του 
νομίμου εκπροσώπου μίας σύμπραξης μελετητών/γραφείων μελετών από το πρόσωπο του συντονιστή 
της ομάδας μελέτης. 

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι δεν θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά, δεδομένου ότι ο 
συντονιστής της ομάδας μελέτης αφορά αμιγώς επιστημονικό έργο και συντονισμό ομάδας 
επιστημόνων, που καθίσταται αναγκαίο αλλά και προκύπτει από το δίκαιο συμβάσεων μελετών, όμως ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του σχήματος (που είναι και ο συντονιστής των συμπραττόντων γραφείων και όχι 
της ομάδας μελέτης) προκύπτει από κανόνες εταιρικού δικαίου, βάσει αποφάσεων των καταστατικών 
οργάνων των συμπραττόντων, που δεν θα μπορούσε να δεσμεύονται σε μονοσήμαντη κατεύθυνση από 
το νομοθέτη. Περαιτέρω αποδεικτικό της άποψης αυτής, είναι και ότι η συγκεκριμένη απαίτηση από το 
Ν. 3316/2005 δεν προκύπτει ούτε για τις αυτοτελείς εταιρείες ούτε για τις κοινοπραξίες, αλλά μόνο για 
τις συμπράξεις. Και προφανώς δεν θα μπορούσε να αφορά εταιρείες, αφού εκεί ο νόμιμος εκπρόσωπος 
ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας, ούτε βέβαια θα μπορούσε να αφορά κοινοπραξίες, αφού η 
κοινοπραξία, αποτελώντας αυτοτελή φορολογική οντότητα, μεταβαίνει ομοίως αμιγώς σε κανόνες 
εταιρικού δικαίου. Αφού λοιπόν αυτή η απαίτηση δεν υπάρχει για εταιρείες και κοινοπραξίες γραφείων 
μελετών, θα ήταν αδιανόητο να προβλέπεται και μάλιστα υποχρεωτικώς μόνο για συμπράξεις. 

Ελπίζοντας να βοηθήσαμε στη διασαφήνιση του θέματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε 
περαιτέρω.  

Λόγω δε του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα είχε για το Σύνδεσμό μας και τα μέλη του η ανατροπή της 
έως τώρα νομολογίας και γενικώς παραδεκτής ερμηνείας, θα παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη 
του θέματος. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω. 

Με τιμή 

Για τον ΣΕΓΜ 

       

Ανδρέας Λουκάτος            Δέσποινα Καλλιδρομίτου 
Πρόεδρος Δ.Σ.             Γενική Γραμματέας Δ.Σ.   

 


