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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να ενηµερώσει τους συναδέλφους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς για
τον νέο Νόµο 3316/2005 περί «ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και επίσης να δώσει οδηγίες προς τα µέλη
του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ.. που συµµετέχουν ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού.
Η εργασία αυτή αποτελεί την ενηµερωµένη έκδοση της µε χρονολογία Οκτώβριος 2006 αντίστοιχης
εργασίας και η ανάγκη σύνταξης της προέκυψε λόγω των σηµαντικών αλλαγών που επήλθαν στον
Νόµο 3316/2005 στο διάστηµα αυτό. Η εργασία έχει συνταχθεί από τα µέλη της αρχικής Οµάδας
Εργασίας µετά το µε αρ. 4653/26-7-2007 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ..
Στο τεύχος που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εξής :
Γίνεται κατ’ αρχάς µια περιληπτική παρουσίαση του Νόµου κατ’ άρθρο, µε παρατηρήσεις –
ερµηνείες που έχουν δοθεί σε σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σε κάθε άρθρο γίνεται
αναφορά στις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπεται να εκδοθούν σε εφαρµογή του Νόµου και
κατά πόσον έχουν εκδοθεί ή όχι. Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις του Νόµου που έγιναν µε τον
Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α’ /2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο,
την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις» και µε τον Ν.
3621/2007 (ΦΕΚ Α279/20-12-2007) «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης,
Κατασκευής,
Χρηµατοδότησης,
Λειτουργίας,
Συντήρησης
και
Εκµετάλλευσης
του
Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα - Πύργος – Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
Έχουν ενσωµατωθεί τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον προβληµατισµό της Οµάδας
Εργασίας, καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας της, και την ηµερίδα που
διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. στις 29-9-2006 µε θέµα την εφαρµογή του Ν.3316/2005, µε την
συζήτηση που ακολούθησε.
Αναφέρονται οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν µε Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται χρονολογικά οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που έχουν
εκδοθεί, µετά την έναρξη ισχύος του Ν.3316/05, για την διευκρίνιση και την ερµηνεία του Νόµου.
Τέλος δίδονται οι οδηγίες προς τα µέλη του Τµήµατος που συµµετέχουν ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. /
Τ.Α.Κ στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού, όπως διαµορφώθηκαν από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
/ Τ.Α.Κ µε βάση τις προτάσεις των µελών της Οµάδας Εργασίας.
Η οµάδα εργασίας αποτελείται από τους παρακάτω συναδέλφους µέλη του Τµήµατος Ανατολικής
Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος :
Παρασύρη Χαρίκλεια
Πολιτικό Μηχανικό
Τσουκαλά Αικατερίνη
Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Χατζηβασίλη Χαράλαµπο
Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό
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Περιληπτική παρουσίαση του Ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Έννοιες-Ορισµοί
Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι έννοιες των όρων του Νόµου.
Γενικά δεν διαπιστώνονται διαφορές των ορισµών των Κοινών Οδηγιών 2004/18/ΕΟΚ,
2004/17/ΕΟΚ, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών, σε εναρµόνιση
των οποίων εκδόθηκε ο Νόµος 3316/2005, µε την παλαιότερη οδηγία 92/50/ΕΟΚ, βάσει της
οποίας είχε εκδοθεί το Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α) για τον συντονισµό των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων Υπηρεσιών και την Οδηγία 97/52/ΕΟΚ βάσει της οποίας έγινε
τροποποίηση του Π.∆. 346/98, µε το Π.∆. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α). Προστίθενται µόνο νέες µορφές
διαγωνισµών όπως πχ η συµφωνία πλαίσιο.

παρ. 1

∆ηµόσια σύµβαση
• Σύµβαση εκπόνησης µελετών
• Σύµβαση παροχής υπηρεσιών
Η εξ’ επαχθούς αιτίας σύναψη της συµβάσεως αναφέρεται στην αντιπαροχή
που καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή λόγω της πραγµατοποιήσεως των
εργασιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης και επί των οποίων η
Αναθέτουσα Αρχή, θα έχει την εξουσία χρήσεως και διαθέσεως (δίδει
αντάλλαγµα)
α) Μελέτη
Η σύµβαση προβλέπει τις προδιαγραφές της µελέτης η οποία απεικονίζεται
και παραδίδεται µε συγκεκριµένη συµφωνηµένη µορφή

παρ. 2

β) Σύµβαση παροχής υπηρεσιών
αα) Για την σύνταξη των τευχών δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης
µελέτης ή υπηρεσίας
ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου η µελέτης
γγ) Για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή ανάθεσης
σύµβασης µελέτης, έργου η υπηρεσίας, στην επίβλεψη η έλεγχο
µελέτης και στη διοίκηση η επίβλεψη η έλεγχο του έργου
Από τα κυρίως τρία περιγραφόµενα είδη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σύµβαση της παρ γγ. Η ανάθεση
σύµβασης παροχής υπηρεσιών , στην περίπτωση αυτή συνάπτεται για
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παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5
παρ. 6
παρ. 7

παρ. 8

παρ. 9

υποβοήθηση της Υπηρεσίας και όχι για να εκπονήσει την µελέτη ο ανάδοχος.
Είναι η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, για τον
Τεχνικό Σύµβουλο, η οποία καταργείται µε τον Νόµο αυτό.
Σύνθετη σύµβαση
Περιλαµβάνει εκπόνηση µελέτης και παροχή υπηρεσιών
∆ηλαδή µπορεί να γίνει ανάθεση µελέτης και επίβλεψης στην ίδια σύµβαση
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό.
Συµφωνίες πλαίσιο
Είναι νέος θεσµός που καθιερώνεται µε τον Νόµο 3316/2005 για πρώτη
φορά. Στις συµφωνίες πλαίσιο πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων ο
προσδιορισµός των επί µέρους συµβάσεων που θα ακολουθήσουν, ο
χρόνος έναρξης και λήξης εκπόνησης του αντικειµένου των επί µέρους
µελετών, ώστε όταν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών να
αποφεύγεται η διεξαγωγή νέου διαγωνισµού.
Ανοικτή διαδικασία
Υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος
Κλειστή διαδικασία
Υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόµενος ,αλλά
προσφορά υποβάλλουν µόνο οι προεπιλεγέντες από την Αναθέτουσα Αρχή
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση
Η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί µόνο τους ενδιαφεροµένους που επιλέγει
∆ιαγωνισµός µελετών
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται κυρίως στους τοµείς Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας, αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού µηχανικού.
Από τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 δεν ρυθµίζονται οι διαγωνισµοί µελετών
και σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος Νόµου , παραµένουν σε ισχύ
Ακόµη δεν αλλάζουν οι διατάξεις περί αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων Ε 27960/1665/7,309-1970 (ΦΕΚ 684/Β) περί εγκρίσεως προδιαγραφών περί Αρχιτεκτονικών
∆ιαγωνισµών και όρων διενεργείας αυτών
Αναθέτουσες Αρχές
Η εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3316/2005, είναι πλέον υποχρεωτική όχι
µόνο στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, αλλά και σε Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο
ασκούµενο από Οργανισµό ∆ηµοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άλλο
Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ως οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου νοείται
κάθε Οργανισµός που δηµιουργείται για την ικανοποίηση συγκεκριµένων
αναγκών κοινού συµφέροντος που δεν έχει βιοµηχανικό η εµπορικό
χαρακτήρα, έχει νοµική προσωπικότητα και χρηµατοδοτείται κατά το
µεγαλύτερο µέρος από το Κράτος, η από Ν.Π.∆.∆., η από τις Αρχές
Τοπικής αυτοδιοίκησης, η άλλους οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ή η
διαχείριση του υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς
αυτούς, η όταν περισσότερο από το ήµισυ των µελών του ∆ιοικητικού,
∆ιευθυντικού η Εποπτικού Συµβουλίου του διορίζεται από το Κράτος τις
περιφερειακές η τοπικές Αρχές η από άλλους Οργανισµούς ∆ηµοσίου
∆ικαίου.
Η έκφραση χρηµατοδοτείται έχει την έννοια ότι περιλαµβάνει τις
επιδοτήσεις ή χρηµατοδοτήσεις που καταβάλλονται από µία η περισσότερες
αναθέτουσες Αρχές. Γενικά η έννοια του όρου <<Αναθέτουσες Αρχές>>
πρέπει να εκλαµβάνεται ανεξάρτητα από το εάν ο επίµαχος φορέας είναι
Ν.Π.∆.∆. η Ν.Π.Ι.∆. αρκεί να ικανοποιεί τις ανάγκες γενικού συµφέροντος
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παρ. 10

παρ. 11

παρ. 12

(Αποφ. ∆ικ. Ευρ. Κοιν. Της 20-9-1988)
Στις διατάξεις του Νόµου ,δηλαδή, εµπίπτουν ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Αναπτυξιακές Εταιρείες.
Εξαιρούνται η ∆ΕΗ ΑΕ, η ∆ΕΠΑ ΑΕ, η Ε∆Α και η ΕΠΑ ΑΕ, σύµφωνα µε το
άρθρο 46. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Νόµου απαγορεύονται
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45 και καταργούνται οι ειδικές διατάξεις
νόµων µε τις οποίες ορισµένοι φορείς είχαν εξαιρεθεί από το πεδίο
εφαρµογής του Ν. 716/77 και εφήρµοζαν τις διαδικασίες ανάθεσης µελετών
που προέβλεπαν οι σχετικοί κανονισµοί τους.
Με τον νέο ∆ηµοτικό Κώδικα (Νόµος 3463 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) άρθρο
209 δίδεται δικαίωµα στους ∆ήµους, τις ∆ηµοτικές, Επιχειρήσεις, Ιδρύµατα
και κάθε είδους Συνδέσµους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί
εκπόνησης µελετών για απ’ ευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του
∆ήµου η της Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή η µελετητικό γραφείο Α ή Β
τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της
µελέτης δεν υπερβαίνει το 30% του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α τάξης
Στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3316/2006 δεν εµπίπτει η ανάθεση
συµβάσεων, σύµφωνα µε το Π.∆. 4/2002, που ρυθµίζει θέµατα τεχνικής
βοήθειας των ∆ιαχειριστικών Αρχών του Γ ΚΠΣ (Ν. 3481/2006)
Κύριος του έργου
Κύριος του έργου είναι πάντα Νοµικό Πρόσωπο πχ Ελληνικό ∆ηµόσιο όχι
Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι φορέας υλοποίησης του έργου.
Εργοδότης
Από την στιγµή που θα υπογραφεί η σύµβαση η Αναθέτουσα Αρχή
ονοµάζεται εργοδότης
Προϊσταµένη Αρχή
Η Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α) έχει πολλές και σηµαντικές αρµοδιότητες
όπως πχ η έγκριση του φακέλου του έργου, η επιλογή της διαδικασίας
ανάθεσης, η έγκριση της προκήρυξης, η απόφαση επί των ενστάσεων κατά
την διάρκεια του διαγωνισµού, η κατακύρωση των συµβάσεων η 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, δηλ. η Π.Α έχει αρµοδιότητες
και στην φάση ανάθεσης και στην εκτέλεση των συµβάσεων. Η Π.Α
µπορεί να είναι είτε µονοµελές είτε συλλογικό όργανο. ∆εν απαγορεύεται
να ορίζεται η ΠΑ εναλλακτικά δηλ. ορισµένες πράξεις της αρµοδιότητας
της που κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές να εκτελεί ανώτερα ιεραρχικό
όργανο και άλλες (τις λιγότερο σηµαντικές) κατώτερο. Ένα γνωστό
παράδειγµα από τον χώρο των έργων είναι η ΠΑ των ∆ήµων, όπου σε
κάποιες σηµαντικές πράξεις (πχ κατακύρωση του διαγωνισµού) αρµόδιο
είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σε άλλες λιγότερο σηµαντικές, όπως η
έγκριση της προκήρυξης 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 δηλ. να µην µετέχουν στο συλλογικό όργανο
πρόσωπα που θα έχουν ταυτόχρονα χαρακτήρα ελέγχοντος και
ελεγχοµένου η γνωµοδοτούντος και αποφασίζοντος. πχ δεν πρέπει για τον
λόγο αυτό να µετέχει στην σύνθεση της ΠΑ ο Προϊστάµενος της ∆.Υ., οι
πράξεις του οποίου ελέγχονται κατόπιν ενστάσεων από την ΠΑ. Επίσης
αντιβαίνει στην αρχή της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων η
συµµετοχή µέλους του Τεχνικού Συµβουλίου στην ΠΑ, αφού στην
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παρ. 13

παρ. 14

παρ. 15

παρ. 16

παρ. 17

παρ. 18
παρ. 19

παρ. 20

παρ. 21

παρ. 22

περίπτωση αυτή ασκεί ταυτόχρονα γνωµοδοτικές και αποφασιστικές
αρµοδιότητες.
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Έχει ρόλο στην φάση της εκτέλεσης της σύµβασης. Οι αρµοδιότητες της
∆.Υ. ασκούνται από τον Προϊστάµενο της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής
αρµοδιότητες :Υπογραφή της σύµβασης, κατάπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, ορισµός των επιβλεπόντων, εισήγηση για παράταση των
προθεσµιών.
Τεχνικό Συµβούλιο
Στελεχώνεται κατά πλειοψηφία από τεχνικούς υπαλλήλους, αφού οι
αρµοδιότητες του έχουν κυρίως τεχνικό αντικείµενο. Πρέπει να
αποφεύγεται η σύνθεση του από τρία µέλη, γιατί στην περίπτωση αυτή για
να υπάρχει νόµιµη απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται και τα τρία µέλη.
Είναι επιβεβληµένο να συµµετέχουν στην σύνθεση του και µη
υπηρεσιακοί παράγοντες (εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. και των Μελετητικών
Οργανώσεων) προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της λειτουργίας
του.
Μελετητής η πάροχος υπηρεσιών
Ορίζεται φυσικό πρόσωπο, όχι Εταιρεία η νοµικό πρόσωπο. Από τον
ορισµό της έννοιας σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2
(εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών και διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε
τις νόµιµες αναθεωρήσεις ) προκύπτει ότι µελετητής δεν µπορεί να είναι
καθηγητής ΑΕΙ και ΤΕΙ ή µέλος του ∆ΕΠ
<<Εταιρεία>> η <<γραφείο µελετών>> και <<εταιρεία>> η <<γραφείο
παρόχων υπηρεσιών>>
Είναι νοµική προσωπικότητα µε εταιρική µορφή. Υπάρχει πλήρης
διαχωρισµός των όρων των παρ. 15 και 16
Σύµβουλος
Φυσικό η νοµικό πρόσωπο που υποστηρίζει (βοηθάει) το έργο της
Υπηρεσίας.
∆εν εκπονεί µελέτες.
Σύνθετη µελέτη
Περιλαµβάνει περισσότερες από µία κατηγορία µελετών
Ανάδοχος
Μπορεί να είναι φυσικό η νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία η σύµπραξη
Σύµπραξη
Η σύµπραξη δεν έχει νοµική προσωπικότητα.
Εκδηλώνεται µε την από κοινού υποβολή αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Εκπρόσωπος της σύµπραξης
Είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή δήλωση των
συµπραττόντων. Σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 20, ο
εκπρόσωπος της σύµπραξης είναι και συντονιστής των µελών της, έχει δε
έναντι της αναθέτουσας Αρχής την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να
συντονίζει κατά την διάρκεια της ανάθεσης αλλά και της εκτέλεσης, την
από κοινού δράση των µελών της σύµπραξης όπου αυτή απαιτείται κατά
την κρίση της αναθέτουσας Αρχής.

Προεκτιµώµενη αµοιβή
Προσδιορίζεται από τον κύριο του έργου και αναφέρεται στην προκήρυξη
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παρ. 23

παρ. 24

παρ. 25
παρ. 26
παρ. 27

ως γινόµενο των µονάδων του φυσικού αντικειµένου και των τιµών ανά
µονάδα σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών
(Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005).
Η προεκτιµώµενη αµοιβή των µελετών έχει αποδεσµευτεί τελείως από τον
προϋπολογισµό κατασκευής του έργου.
Στην προεκτιµώµενη αµοιβή που συντάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή
πρέπει να φαίνεται καθαρά το φυσικό αντικείµενο της µελέτης ούτως ώστε
να επιβοηθούνται οι προτιθέµενοι να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό
συντάσσοντες την προσφορά τους µε γνώµονα τις προεκτιµώµενες από την
Αναθέτουσα Αρχή ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου του έργου.
Συµβατική αµοιβή
∆ιακρίνοµε δύο περιπτώσεις α) στην προκαταρκτική µελέτη όπου η
συµβατική αµοιβή ορίζεται στην προκήρυξη κατ’ αποκοπή και β) σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες η συµβατική αµοιβή είναι η οικονοµική
προσφορά του αναδόχου
Τελική αµοιβή
Συµπίπτει µε την συµβατική εκτός από τις περιπτώσεις συµπληρωµατικής
σύµβασης η µείωσης του αντικειµένου της σύµβασης , οπότε η τελική
αµοιβή αυξάνεται η µειώνεται αντίστοιχα
Φυσικό αντικείµενο
Το έργο ή η υπηρεσία που ζητείται να εκτελεσθεί από την σύµβαση
Μονάδες φυσικού αντικειµένου
Μοναδιαίες διαστάσεις του έργου
Υποστηρικτικές µελέτες και έρευνες
∆εν έχουν αντικείµενο τον ίδιο τον σχεδιασµό του έργου η την παροχή της
υπηρεσίας
ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο εφαρµογής- Κατηγορίες µελετών

παρ. 1

παρ. 2

∆ιευκρινίζεται ότι ο Νόµος 3316/2005 ρυθµίζει την σύναψη και εκτέλεση
όλων των δηµοσίων συµβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση
µελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού και άλλων ελευθερίων
επαγγελµάτων των 29 κατηγοριών µελετών, όταν οι µελέτες δεν
εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της
αναθέτουσας Αρχής.
∆ηλαδή γίνεται υπόµνηση ότι οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του κυρίου του έργου
µπορούν να εκπονούν µελέτες και να προσφέρουν υπηρεσίες του παρόντος,
δυνατότητα που έδινε και ο Ν.716/77. Οι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής
δεν απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μελετητών προκειµένου να
εκπονήσουν µελέτη του παρόντος Νόµου, όταν το δικαίωµα τους αυτό εµπίπτει
στα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας τους. Στην περίπτωση αυτή ο
Νόµος δεν έχει εφαρµογή αφού δεν υφίσταται σύµβαση. ∆εν είναι υποχρεωµένη
µία Υπηρεσία να κάνει προκήρυξη µελέτης αν κρίνει ότι έχει το προσωπικό να
την εκπονήσει η ίδια. Οι κατηγορίες των µελετών εµπίπτουν καθ’ ύλην στο
Παράρτηµα ΙΙΑ της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ και στο Παράρτηµα ΧVΙΙΑ της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκαν στη προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας µε τα Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) και Π.∆. 59/2007
(ΦΕΚ 63/Α/16-3-2007).
Καταγράφονται 28 κατηγορίες µελετών.
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παρ. 3

παρ. 4

Η µε αρ. 29 έχει δηµιουργηθεί µε το άρθρο 45 παρ.9
Οι κατηγορίες µελετών είναι ίδιες µε αυτές των Π.∆. 541/78 (1-26) και Π.∆.
256/1998 (27), και προστίθεται η κατηγορία 28 δηλ. <<Μελέτες συστηµάτων
πληροφορικής και δικτύων>> , και η κατηγορία 29 που είναι <<ηλεκτρονικές
µελέτες>> η οποία διαχωρίζεται από την κατηγορία 9 όπου παραµένουν µόνο οι
µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές µελέτες.
Με τον Ν. 3481/2006 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, διευκρινίσθηκε ότι επειδή
στην κατηγορία αυτή (28) δεν υπάρχουν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Μελετητών θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί το Π.∆. που θα καθορίσει λεπτοµέρειες
εγγραφής προκειµένου να εφαρµοσθεί µετά ο Νόµος.
Αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελετών και η αντιστοιχία του µε το
γνωστικό αντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά
κατηγορία στο Μητρώο Μελετητών.
Προσδιορίζονται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε η ΚΥΑ.
Η απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί ακόµη και θεωρούµε ότι είναι καθοριστική και
άµεσα συσχετισµένη και µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των νέων ειδικοτήτων
µηχανικών.
Πεδίο εφαρµογής του Νόµου
Με Π.∆. µπορεί να επεκταθεί η εφαρµογή του Νόµου και σε άλλες δηµόσιες
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών των προαναφεροµένων Οδηγιών της Ε.Ε..
Οµοίως µε Π.∆. δίδεται η δυνατότητα να προστίθενται και άλλες κατηγορίες
µελετών που θα καλύψουν νέες ειδικότητες µηχανικών.
Ο Ν.3316/2005 ρυθµίζει τις συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όχι
όµως στο σύνολο τους, αλλά µόνο σε ότι σχετίζεται µε την διαδικασία
παραγωγής µελετών δηµοσίων έργων και εκτέλεσης τους. Οι υπηρεσίες κατά το
Κοινοτικό ∆ίκαιο περιλαµβάνουν ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων
που αναφέρονται και περιγράφονται στα σχετικά Παραρτήµατα. Οι υπόλοιπες
περιπτώσεις συµβάσεων (νοµικές, χρηµατοπιστωτικές, καθαριότητας κλπ) δεν
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005.
∆ίδεται όµως η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του Νόµου και σε
δηµόσιες συµβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών.
Η Οδηγία 2004/17/ΕΚ ρυθµίζει τις συµβάσεις που συνάπτουν οι λεγόµενοι
<<εξαιρούµενοι >>φορείς, στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3
Προγραµµατική σύµβαση

παρ. 1

Βοήθεια στην άσκηση αρµοδιοτήτων
Εφόσον ο κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των διαδικασιών προετοιµασίας, σύναψης και
εκτέλεσης των συµβάσεων , ζητά από την ιεραρχικά ανώτερη του Αρχή την
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων αυτών.
Αν η Αρχή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική Υπηρεσία, τις σχετικές αρµοδιότητες
ασκεί η Περιφέρεια της έδρας του.

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης
παρ. 2

Αν οι Αρχές της προηγουµένης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις
παραπάνω αρµοδιότητες τότε ο κύριος του έργου µπορεί να συνάψει
προγραµµατική σύµβαση µε άλλη αναθέτουσα Αρχή.
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παρ. 3

Με την προγραµµατική σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον:
α)Το αντικείµενο και η δαπάνη β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου γ) ο
τρόπος κάλυψης των δαπανών δ)ποινικές ρήτρες ε) όροι διαπίστωσης
εκπλήρωσης καθηκόντων στ)τρόπος χρηµατοδότησης ζ)όροι άσκησης
τεχνικού ,οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου και η) οι ενέργειες για τις
οποίες η εντολοδόχος πρέπει να έχει την έγκριση του κυρίου του έργου.
Οι προγραµµατικές συµβάσεις που έως τώρα εφαρµόζονταν µόνο σε ειδικές
περιπτώσεις, γενικεύονται και εξυπηρετούν φορείς που δεν διαθέτουν επαρκή
τεχνική στελέχωση για την ανάθεση της εκπόνησης µελετών ή παροχής άλλων
υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων.
Εάν λοιπόν δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε από την Προϊσταµένη Αρχή , ούτε
από την Περιφέρεια να ασκήσει τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στην παρ.
1, τότε ο κύριος του έργου συνάπτει προγραµµατική σύµβαση µε άλλη
αναθέτουσα Αρχή για την προετοιµασία, διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης
και την διοίκηση µελετών του έργου, κυρίως δε για των καθορισµό των γενικών
και τεχνικών όρων µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύµβαση, την διεξαγωγή
των διαδικασιών ανάθεσης του έργου, µελέτης η υπηρεσίας, την εποπτεία της
διοίκησης ή και την διοίκηση των συµβάσεων, την έγκριση των µελετών και την
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
Οι διατάξεις αυτές δεν καταργούν τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις για τις
προγραµµατικές συµβάσεις διαφόρων φορέων εκ των οποίων η πιο σπουδαία
περίπτωση είναι η προβλεπόµενη από τον ∆ηµοτικό η Κοινοτικό Κώδικα
(άρθρο 225 του Νόµου 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 << Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων >> που αντικατάστησε το Π.∆. 410/95 και το
άρθρο 25 του Ν. 2738/99).
Σύµφωνα µε Απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι
δηµόσιες αρχές των κρατών µελών της Ε.Ε διαθέτουν ελευθερία για την
οργάνωση της δοµής τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των
διοικουµένων. Η ελευθερία οργάνωσης δεν µπορεί όµως να φθάσει µέχρι την
παροχή υπηρεσίας εκ µέρους ιδιώτη σε δηµόσια αρχή έναντι αµοιβής. Το
κοινοτικό δίκαιο απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρµογής της οδηγίας όχι
µόνο τις περιπτώσεις διοικητικής οργάνωσης και άλλες παρόµοιες η
συγκρίσιµες, αλλά ακόµη και τις γνήσιες δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται
µεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, θεωρώντας τις ως εν ευρεία έννοια, άσκηση
του δικαιώµατος της δηµόσιας αρχής για οργάνωση της.
Με τις διατάξεις λοιπόν του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα σύναψης των
προγραµµατικών συµβάσεων επεκτείνεται ακόµη περισσότερο, αφού µπορεί να
αφορά όλες εν γένει τις αναθέτουσες αρχές, περιορίζεται πάντως κατά
αντικείµενο, αφού αυτό που µπορεί να ανατίθεται είναι η διεκπεραίωση των
αρµοδιοτήτων των αναθετουσών αρχών. Επί πλέον τίθεται ως εναλλακτική
δυνατότητα η <<εξυπηρέτηση>> από τις τεχνικές υπηρεσίες των εποπτευουσών
αρχών η των Περιφερειών στις οποίες έχουν την έδρα τους.
Ευθύνες έναντι του κυρίου του έργου και έναντι τρίτων.
Η εντολοδόχος ευθύνεται µαζί µε τον κύριο του έργου έναντι τρίτων,
εκπροσωπεί τον κύριο του έργου, και τα αποφαινόµενα όργανα της
συγκεκριµένης κάθε φορά σύµβασης είναι τα όργανα της εντολοδόχου.
Ο νόµος ορίζει ότι πρέπει να καθορίζονται τα αποφαινόµενα όργανα κάθε
Αρχής. Με την Εγκύκλιο Ε11/24-5-2006 του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχουν δοθεί οδηγίες
για την θεσµοθέτηση των αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων, τα
οποία πρέπει να καθορίζονται για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005 δηλ. να
καθορίζονται, η Προϊσταµένη Αρχή, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το Τεχνικό
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παρ. 4

Συµβούλιο για θέµατα µελετών και το αρµόδιο όργανο που θα αποφασίζει σε
αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.
Προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των
Αναθετουσών Αρχών.
Καθορίζονται µε Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4
Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των

Συµβάσεων

παρ. 1

παρ. 2

Έγκριση της διαδικασίας από το όργανο που έχει την αρµοδιότητα για την
ανάθεση της µελέτης.
∆ηµιουργία φακέλου του έργου που περιλαµβάνει: α) τεύχος τεχνικών
δεδοµένων του έργου β) την τεκµηρίωση σκοπιµότητας του έργου γ) το
πρόγραµµα των απαιτουµένων µελετών και υπηρεσιών και δ) την απαιτούµενη
δαπάνη
Καινοτοµία του Νόµου είναι πλέον η υποχρεωτική προετοιµασία του κυρίου
του έργου µε την δηµιουργία φακέλου του έργου. Απαιτείται και έγκριση της
διαδικασίας ( συµβατικά τεύχη) για την σύναψη σύµβασης της µελέτης η
παροχής υπηρεσιών από την Αναθέτουσα αρχή και η οποία εντάσσει τις προς
ανάθεση συµβάσεις σε χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησης. Ο φάκελος του έργου
επικαιροποιείται συνεχώς σε όλα τα στάδια έγκρισης των µελετών µέχρι την
παραλαβή του έργου.
Με το άρθρο 5 του Ν. 3481/2006 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο η σύνταξη και
έγκριση φακέλου του έργου επιβάλλεται για τις συµβάσεις που η προκήρυξη
τους θα σταλεί για δηµοσίευση µετά την 1-1-2007.
Υπολογισµός προεκτιµώµενης αµοιβής
Ο τρόπος υπολογισµού της προεκτιµώµενης αµοιβής από την Προϊσταµένη
Αρχή είναι βασικό στοιχείο της προκήρυξης και πρέπει να γίνεται µε ειδική
επιµέλεια και ακρίβεια. Για τον τρόπο υπολογισµού λαµβάνονται υπ’ όψη: α)
Το φυσικό αντικείµενο της προς ανάθεση σύµβασης που προκύπτει από τον
φάκελο του έργου και β) οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες µονάδων φυσικού
αντικειµένου, όπως ορίζονται στον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών.
(Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Α΄ Βελτίωση του Κανονισµού µε ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-122005 και Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Β΄ Βελτίωση του Κανονισµού µε
∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006). Μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη και συγκριτικά
στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται
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στον Κανονισµό.

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

παρ. 7

Συµβατικά τεύχη
Η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη. Όταν η ανάθεση
αφορά οριστική µελέτη (είτε µόνη της είτε µε άλλα στάδια), πρέπει να υπάρχει
ένταξη του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα.
Εποµένως, η εκπόνηση µελετών πρέπει να είναι ενταγµένη σε ένα
ολοκληρωµένο σχεδιασµό που καταλήγει στην κατασκευή του έργου, και όχι να
εκπονούνται µελέτες και να παραµένουν στα συρτάρια των Φορέων χωρίς να
υλοποιούνται
Ενέργειες και στοιχεία που χρειάζονται για την προετοιµασία του κυρίου
του έργου.
Η Εγκύκλιος 38/2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. 3434/15-11-2005) έχει
αντικαταστήσει την Εγκύκλιο 37/95. Στην Εγκύκλιο αυτή περιγράφονται οι
απαιτούµενες ενέργειες και τα στοιχεία ανά κατηγορία µελετών που
απαιτούνται για την προετοιµασία του κυρίου του έργου στις διάφορες φάσεις
της µελέτης, σε συνδυασµό µε τις απαιτούµενες εγκρίσεις (Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ)
Τήρηση αρχείων από τις Υπηρεσίες που αναθέτουν µελέτες.
Προβλέπεται έκδοση Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε για τον καθορισµό των
αρχείων που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται από τις Υπηρεσίες που
αναθέτουν µελέτες.
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.
Ανάθεση προετοιµασίας φακέλου.
Ο κύριος του έργου µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση µέρους ή του συνόλου της
προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια σύµβαση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού.
Κανονισµός Προεκτιµωµένων Αµοιβών
Ο κανονισµός περιλαµβάνει ενιαίες τιµές ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και
κατηγορία έργου και ενιαίες τιµές υπηρεσιών ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου
και κατηγορία έργου.
Η εφαρµογή των τιµών αυτών είναι υποχρεωτική.
Η Υπηρεσία µπορεί να λάβει υπ’ όψη της και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν
την συνολική δαπάνη της σύµβασης.
Ο Κανονισµός όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη εκδοθεί. ((Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Α΄
Βελτίωση του Κανονισµού µε ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Β΄ Βελτίωση του Κανονισµού µε ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-72006).
Οι τιµές κάθε χρόνο αναπροσαρµόζονται.
Με την Εγκύκλιο 8 ∆17γ/10/39/ΦΝ439/15-3-2006 , έχει καθορισθεί
συντελεστής αναπροσαρµογής για το έτος 2006, τκ = 1.036
Με την Εγκύκλιο Ε6 ∆17γ/07/41/ΦΝ439/6-3-2007, αναπροσαρµόσθηκε η τιµή
του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού για το έτος 2007, σε 1,066.
Με την Εγκύκλιο Ε4 ∆17γ/05/27/ΦΝ439/29-2-2008, αναπροσαρµόσθηκε η
τιµή του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού για το έτος 2008, σε 1,108.
Οι τιµές του Κανονισµού δεν ισχύουν για τις µελέτες της Κτηµατολόγιο Α.Ε.
και του Οργανισµού Κτηµατογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για τις
οποίες θα εκδοθεί ιδιαίτερη Υπουργική Απόφαση (άρθρο 5 π. 6 δ Ν.3481/2006).
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παρ. 8

∆ιατάξεις για τις οικονοµικές προσφορές.
Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε τήρηση των εθνικών νοµοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων.
Σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005
άρθρο 4, το κατώτερο όριο των προσφορών ορίζεται στο 80% των
Προεκτιµωµένων αµοιβών και το ανώτατο όριο των προσφορών στο 120% των
Προεκτιµωµένων αµοιβών. Για όσες εργασίες δεν περιλαµβάνονται στον
Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών, η Προεκτιµώµενη Αµοιβή καθορίζεται
από την Υπηρεσία και αποτελεί το κατώτερο όριο παραδεκτού των οικονοµικών
προσφορών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 µε ανώτατο
όριο το 130% αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ιαδικασίες ανάθεσης µελετών
Η Προϊσταµένη Αρχή επιλέγει την πλέον ενδεικνυόµενη κατά περίπτωση
διαδικασία ανάθεσης µελέτης

Η επιλογή της διαδικασίας τελεί υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται µε το επίπεδο
ωριµότητας ή βεβαιότητας των στοιχείων που διαθέτει η Αναθέτουσα αρχή. Ο καθορισµός
της διαδικασίας αποσκοπεί στην διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των
µελετών. Η κρίση περί της συνδροµής των προϋποθέσεων για την εφαρµογή της µίας ή της
άλλης διαδικασίας επαφίεται στην Αναθέτουσα Αρχή, τίθενται όµως περιορισµοί (Γνώµη
Τεχνικού Συµβουλίου), όταν πρόκειται να εφαρµοσθούν οι απλούστερες από αυτές. Όταν
υπάρχουν αβεβαιότητες για την πρόσφορη τεχνική λύση που θα οδηγήσει στο καλύτερο
έργο ανατίθεται προκαταρκτική µελέτη
Όταν πρόκειται για µελέτη σύνθετου έργου µε εναλλακτικές λύσεις, µε την
ίδια προκήρυξη ανατίθεται η προκαταρκτική µελέτη και η προµελέτη µαζί
παρ. 1
στην ίδια προκήρυξη.
Η οριστική µελέτη ανατίθεται µε νέο διαγωνισµό.
Ανάθεση µόνο της προκαταρκτικής µελέτης
Στην περίπτωση αυτή ανατίθεται η προκαταρκτική µελέτη µε κατ’ αποκοπή
αµοιβή σε τρεις έως πέντε µελετητές, χωρίς να προβλέπεται ανάθεση και του
σταδίου της προµελέτης. Εφόσον ο κύριος του έργου επιθυµεί να αναθέσει τα
υπόλοιπα στάδια, αναθέτει προµελέτη και οριστική µελέτη µαζί. Ο ανάδοχος
που θα λάβει την µεγαλύτερη βαθµολογία λαµβάνει την προβλεποµένη από την
παρ. 2
προκήρυξη αµοιβή προσαυξηµένη κατά 50%. Η διαδικασία αυτή (δηλ. µόνο
προκαταρκτική µελέτη) ενδείκνυται σε κατηγορίες µελετών κατηγορίας 6
(αρχιτεκτονικές κτιριακών έργων), 8 (στατικές), 9 (µηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές), 10 (συγκοινωνιακών έργων), 11 (λιµενικών
έργων) και 13 (υδραυλικές)
Ανάθεση προµελέτης και των επόµενων σταδίων της µελέτης.
Εφαρµόζεται στις µελέτες κτιριακών έργων και έργων διαµόρφωσης και
ανάπλασης ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων.
Επίσης και στις υπόλοιπες κατηγορίες της προηγουµένης παραγράφου µετά από
παρ. 3
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου και Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθ.6 και όπου αναφέρεται
προµελέτη νοούνται τα υπολειπόµενα στάδια της µελέτης.
Ενιαία προκήρυξη προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης, µε παράλειψη
παρ. 4
του σταδίου της προµελέτης.
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου εκτιµά ότι µε την
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παρ. 5

παρ. 6

προκαταρκτική µελέτη θα προσδιοριστεί σαφώς το τεχνικό αντικείµενο της
µελέτης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθ.6 και όπου
αναφέρεται προµελέτη νοείται η οριστική µελέτη.
Προκήρυξη πλήρους µελέτης ή επί µέρους σταδίων αυτής (διαδικασία
άρθρου 7)
Στην περίπτωση αυτή γίνεται προκήρυξη για όλα τα στάδια της µελέτης χωρίς
προκαταρκτική µελέτη . Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται
διερεύνηση του αντικειµένου της µελέτης, είναι επαρκή τα τεχνικά στοιχεία του
φακέλου, ή υπάρχουν επαρκή στοιχεία από ήδη εκπονηµένες µελέτες
προηγουµένων σταδίων, (γνωµοδότηση τεχνικού Συµβουλίου) ή το έργο που
πρόκειται να µελετηθεί είναι απλό χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική
λύση, (γνωµοδότηση τεχνικού Συµβουλίου), ή πρόκειται για έργο που
χρηµατοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια µε περιοριστικές προθεσµίες
απορρόφησης της χρηµατοδότησης (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε), ή όταν
πρόκειται για µελέτη που από τις τεχνικές προδιαγραφές εκπονείται κατ΄ ουσία
σε ένα στάδιο.
∆ιαγωνισµοί µελετών
Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ή διαγωνισµός µελετών
Στους διαγωνισµούς αυτούς δεν υποβάλλονται οικονοµικές προσφορές και
καθορίζεται από την προκήρυξη χρηµατικό ποσό ως βραβείο.
Με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζονται ειδικότερα οι
περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισµού
µελετών, καθώς και οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας προκήρυξης και
διενέργειας του διαγωνισµού µελετών.
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.
Ισχύει ακόµη η Απόφαση Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων Ε 27960/1665/7,30-91970 (ΦΕΚ 684/Β) περί εγκρίσεως προδιαγραφών περί Αρχιτεκτονικών
∆ιαγωνισµών και όρων διενεργείας αυτών. Όταν οι διαγωνισµοί εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας και στους
διεθνείς διαγωνισµούς ισχύουν οι κανονισµοί της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αρχιτεκτόνων (UIA)

ΑΡΘΡΟ 6
Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών και προµελέτης µε την ίδια προκήρυξη

παρ. 1

παρ. 2

Εγκρίνεται η προκήρυξη από την Προϊσταµένη Αρχή και δηµοσιεύεται
περίληψη της.
Με τις προαναφερόµενες ενέργειες αρχίζει η διαδικασία του διαγωνισµού. Η
περίληψη της προκήρυξης πρέπει να είναι συντεταγµένη µε τέτοιο τρόπο που να
επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να µορφώσουν κατά το δυνατόν πλήρη άποψη
για το αντικείµενο του διαγωνισµού και τις προϋποθέσεις συµµετοχής
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος περιλαµβάνει :
• αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• δήλωση περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και
• τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην προκήρυξη
Στοιχεία (τουλάχιστον) που πρέπει να περιλαµβάνει η προκήρυξη:
α) τον κύριο του έργου, την Αναθέτουσα Αρχή και τα αποφαινόµενα όργανα
β) το αντικείµενο της µελέτης
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γ) την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου για κάθε επί µέρους µελέτη της
σύµβασης
δ) την προεκτιµώµενη αµοιβή
ε) τον αριθµό των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι
προκαταρκτικές µελέτες
στ) την κατ’ αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης
ζ) τον πίνακα περιεχοµένων του φακέλου του έργου
η) στοιχεία τρόπου, τόπου, χρόνου υποβολής των αιτήσεων καθώς και ο
τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων προς τους ενδιαφεροµένους
θ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , στοιχεία και προϋποθέσεις συµµετοχής
ι) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη
ια) η προθεσµία παράδοσης της προκαταρκτικής µελέτης
ιβ) τα κριτήρια επιλογής ανάθεσης προκαταρκτικής και προµελέτης
ιγ) τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών και της
προµελέτης καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας καθενός
ιδ) η προθεσµία παράδοσης της προµελέτης
ιε) η προθεσµία, ο τρόπος πρόσβασης των τευχών και στοιχείων της
προκήρυξης και το αντίτιµο για την προµήθεια τους
ιστ) ο χρόνος ισχύος της οικονοµικής προσφοράς για την προµελέτη και η
απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής
ιζ) τα στάδια και οι προδιαγραφές της µελέτης και
ιη) η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της
προκαταρκτικής µελέτης.
Η προκήρυξη µπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία αρκεί να µην έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
εκδόθηκαν πιλοτικά πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της
διαδικασίας των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω
τεύχη:
Τύπος Β1: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων για
την εκπόνηση µόνον προκαταρκτικών µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο
6 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση
που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη ή κατώτερη του ορίου εφαρµογής
των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
Τύπος Β: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για την εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 6 του Ν.
3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.

παρ. 3

Η ανάθεση της προκαταρκτικής µελέτης γίνεται στον υποψήφιο που
υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Η τεχνική προσφορά περιλαµβάνει:
• Τεχνική έκθεση
• Οργανόγραµµα και
• Πρόταση µεθοδολογίας
Η υποβολή του πίνακα ανειληµµένων υποχρεώσεων καταργήθηκε µε το άρθρο
4, παρ 4β του Ν. 3621/2007.
Ως κριτήρια ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν
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είτε αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Όταν η αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την σύµβαση
στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά , µπορεί να χρησιµοποιήσει ως υποκριτήρια για την αξιολόγηση της
προσφοράς κάποια που αναφέρουν ενδεικτικά οι σχετικές κοινοτικές Οδηγίες ,
όπως η τιµή , η προθεσµία εκτέλεσης , τα έξοδα λειτουργίας, η αποδοτικότητα ,
η τεχνική αξία κλπ. Θα µπορούσαν να αναφερθούν κριτήρια όπως η
µεθοδολογία των εργασιών και η διαθεσιµότητα του προσωπικού. Εν
κατακλείδι χρήση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως κριτηρίων ανάθεσης
συγκεκριµένης σύµβασης παραβιάζει τις διατάξεις των οδηγιών για τις δηµόσιες
συµβάσεις.
Η πληρότητα των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς έχει άµεση σχέση µε τα
κριτήρια ανάθεσης της εποµένης παραγράφου.
Συµπερασµατικά ο διαγωνισµός έχει δύο διακριτές φάσεις: τον έλεγχο της
καταλληλότητας του υποψηφίου δηλαδή το στάδιο της διαπίστωσης α) του
δικαιώµατος συµµετοχής β) της προσωπικής και επαγγελµατικής
καταλληλότητας και γ) η ποιοτική επιλογή µε γνώµονα ειδικά προσόντα
τεχνικής ικανότητας που τέθηκαν στην προκήρυξη (κριτήρια επιλογής) και την
ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας προσφοράς (κριτήρια ανάθεσης).
Κάθε φάση –διαδικασία διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και έχει
διαφορετικό στόχο. Η πρώτη διακρίνει ανάµεσα στους υποψηφίους εκείνους
που είναι κατάλληλοι (από άποψης εµπειρίας και τεχνικών δεδοµένων) να
αναλάβουν την συγκεκριµένη σύµβαση ενώ η δεύτερη να διακρίνει ποια από τις
προσφορές των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι είναι η καλύτερη για την
εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης (σχετικές οι αποφάσεις C-31/87 και C315/01 του ∆ΕΚ)
Το περιεχόµενο της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται µε την Απόφαση
∆17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 και δίδονται οδηγίες για τον τρόπο
σύνταξης της, µε την εγκύκλιο Ε1 ∆17γ/01/17/ΦΝ 439/22-1-2007.
Στις πρότυπες προκηρύξεις τίθεται συγκεκριµένο όριο στον αριθµό των σελίδων
που θα έχει κάθε τεύχος (τεχνική έκθεση 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειρά 11,
έκθεση µεθοδολογίας 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειρά µέσου µεγέθους, έκθεση
σχετικά µε την οµάδα µελέτης 15 σελίδες Α4 µέσης γραµµατοσειράς).

παρ. 4

Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής µελέτης κατά φθίνουσα σειρά
είναι:
• η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του γενικού και
ειδικού αντικειµένου της µελέτης (τεχνική έκθεση)
• η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης
• η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας και
• η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος
χρονοδιαγράµµατος.
Με το άρθρο 1 της ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005)
καθορίσθηκαν το ανώτερο και κατώτερο όριο κάθε κριτηρίου ανάθεσης.
Η αναφορά των κριτηρίων για την ανάθεση των προκαταρκτικών µελετών είναι
περιοριστική, δηλ. δεν επιτρέπεται η παράλειψη οποιουδήποτε από αυτά η ο
καθορισµός και άλλων επί πλέον κριτηρίων.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή κατανόηση κάποιων από τα κριτήρια
της ανάθεσης, που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προσοµοιάζουν µε τα
κριτήρια επιλογής και ιδίως την εµπειρία του διαγωνιζοµένου και της οµάδας
εκπόνησης της µελέτης και παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα σε όλες τις
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διαδικασίες απαντάται ως κριτήριο η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της
οµάδας εκπόνησης µελέτης, όπως προκύπτει από την σύνθεση της και τα
στοιχεία αυτής , λαµβανοµένων κυρίως υπ’ όψη των στελεχών και των
αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών και η διαπιστωµένη ικανότητα του
συντονιστή της οµάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων. Το κριτήριο αυτό
αναφέρεται σαφώς στην εκτίµηση της απόδοσης (που προκύπτει από ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία) της οµάδας µελέτης και όχι στην εµπειρία της ή την
εµπειρία των µελών της που σαφώς κατά την νοµολογία του ∆ΕΚ αποτελεί
κριτήριο επιλογής και όχι ανάθεσης. ∆ηλαδή θα αξιολογείται κατ’ αρχήν η
συνύπαρξη των µελών της οµάδας σε άλλες συµβάσεις (ποσοτικό στοιχείο) και
το αποτέλεσµα (ποιοτικό στοιχείο) της κοινής δράσης των στελεχών της.
Επίσης ένα άλλο κριτήριο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η
<<αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε
συνδυασµό µε την στελέχωση της οµάδας µελέτης>>.
Με το άρθρο 4 παρ. 4γ του N. 3621/2007) διαγράφεται η φράση "και την
απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες
και παρεχόµενες υπηρεσίες".
Εν προκειµένω αυτό που αξιολογείται είναι << η αποτελεσµατικότητα και
αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος>>.

παρ. 5

Συνεδρίαση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι φάκελοι περιέχουν επί ποινή αποκλεισµού τα στοιχεία που προβλέπονται
στην προκήρυξη. Η Επιτροπή µονογράφει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το
δικαίωµα συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, την υπεύθυνη δήλωση περί µη
συνδροµής λόγων αποκλεισµού και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τα
καταχωρεί στο πρακτικό. Την ίδια ηµέρα ή τις αµέσως επόµενες ελέγχεται η
πληρότητα των προϋποθέσεων συµµετοχής, ολοκληρώνεται η διαδικασία της
επιλογής και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο πίνακας των
υποψηφίων που επελέγησαν. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών αυτών που
δεν επιλέχθηκαν φυλάσσονται κλειστοί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται σε δηµόσια συνεδρίαση
για την οποία ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν. Τα
στοιχεία των φακέλων µονογράφονται από την Επιτροπή, ελέγχεται η
νοµιµότητα τους και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Οι τεχνικές προσφορές
αξιολογούνται σε κλειστές συνεδριάσεις, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε
πίνακα, και η διαδικασία καταχωρείται σε πρακτικό το οποίο κοινοποιείται σε
όλους τους ενδιαφερόµενους.
Περιγράφονται λεπτοµερώς όλες οι διαδικασίες του διαγωνισµού και για κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ύπαρξη διαφάνειας. Ως διαφάνεια ορίζεται, µεταξύ
των άλλων η διεξαγωγή του διαγωνισµού µε κανόνες που έχουν τεθεί στην
προκήρυξη (πχ ορισµένα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, ορισµένη βαρύτητα
κριτηρίων ανάθεσης κλπ), είναι συνεπώς γνωστοί στους ενδιαφερόµενους κατά
την φάση του διαγωνισµού και µπορεί να ελεγχθεί η τήρηση τους. Επί πλέον
πρέπει να πείθει ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι
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εφαρµόσθηκαν οι κανόνες που τέθηκαν και ότι η επιλογή του αναδόχου
στηρίχθηκε αποκλειστικά στην υπεροχή της προσφοράς του. Για τους λόγους
αυτούς πρέπει στο πρακτικό του διαγωνισµού να τίθεται όσο το δυνατόν
επαρκέστερη αιτιολογία για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
ενδιαφεροµένων. Ανεπαρκής αιτιολογία υφίσταται (κατά την νοµολογία) όταν
δεν προκύπτει πώς η Επιτροπή διαγωνισµού αξιολόγησε τους διαγωνιζοµένους
και γιατί τέθηκε στον καθένα η βαθµολογία του. Η τήρηση των κανόνων αυτών
είναι απόλυτα απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα προκύψουν
ακυρότητες της διαδικασίας λόγω της αναιτιολόγητης κρίσης των Επιτροπών.

παρ. 6

παρ. 7

Ενστάσεις κατά του πρακτικού επιλογής.
Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης µπορούν να υποβληθούν ενστάσεις
στον πρόεδρο της Επιτροπής µέσα σε 5 ηµέρες, για την οποία αποφαίνεται η
Προϊσταµένη Αρχή µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Εάν η Επιτροπή δεν δεχθεί τις απόψεις της Προϊσταµένης Αρχής για
αναβαθµολόγηση των ενδιαφεροµένων, η προϊσταµένη Αρχή µε ειδικά
αιτιολογηµένη Απόφαση της επαναβαθµολογεί και εγκρίνει την ανάθεση.
Ιδιαίτερο πρακτικό για το στάδιο της επιλογής δεν συντάσσεται και οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να αναµένουν και την περαίωση του σταδίου ανάθεσης για
να ασκήσουν τις ενστάσεις τους κατά του σταδίου επιλογής.
Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών.
Μετά την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης καλούνται οι ανάδοχοι (3 ή 5) για
την υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της προκαταρκτικής µελέτης µέσα
στην προθεσµία που έχει ορισθεί από την προκήρυξη. Κατά την υπογραφή της
σύµβασης κατατίθεται εγγύηση συµµετοχής που ποικίλει ανάλογα µε την τάξη
πτυχίου (2% η 5%).
Η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου της προµελέτης αντικαθίσταται κατά την
υπογραφή της σύµβασης µε εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής έχει τον χαρακτήρα τόσο της εγγύησης συµµετοχής, που
εξασφαλίζει την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό, όσο και της καλής
εκτέλεσης της προκαταρκτικής µελέτης, µε συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.

παρ. 8

Κατάθεση τεχνικής προσφοράς για ανάθεση της προµελέτης.
Στον σφραγισµένο απαραβίαστο φάκελο µέσα στον οποίο κατατίθεται η
τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού η
προκαταρκτική µελέτη του έργου µε αναλυτικό προϋπολογισµό της τεχνικής
λύσης ή της εναλλακτικής της που προτείνει ο υποψήφιος. Η οικονοµική
προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία και µε προσφερόµενες
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τιµές ανά φυσικό αντικείµενο.
Με την ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζεται ο τρόπος φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την
υποβολή έως την αποσφράγιση τους.

παρ. 9

παρ. 10

παρ. 11

παρ. 12

Κριτήρια ανάθεσης προµελέτης
Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς που διαχωρίζεται σε υποκριτήρια για τα
οποία µε απόφαση Υπουργού καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας του καθενός
από αυτά
Η τεχνική προσφορά υπολογίζεται µε 85% στην τελική βαθµολογία των
υποψηφίων και
Η οικονοµική προσφορά η οποία υπολογίζεται µε 15% στην τελική βαθµολογία
των υποψηφίων
Με το άρθρο 2 της ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005)
καθορίσθηκαν τα όρια κάθε κριτηρίου βαρύτητας τεχνικών προσφορών και µε
το άρθρο 3 ο ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών.
∆ιαδικασία ελέγχου και βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών.
Η τεχνική προσφορά ανοίγεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µονογράφονται τα
στοιχεία της και καταγράφονται τα περιεχόµενα του φακέλου, στο πρακτικό.
Η τεχνική προσφορά θεωρείται αποδεκτή αν η γενική βαθµολογία υπερβαίνει
τις 60 µονάδες και η βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι πάνω από τα
καθορισθέντα µε την προκήρυξη ελάχιστα όρια.
Ένσταση κατά του πρακτικού µπορεί να κατατεθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής
µέσα σε 10 ηµέρες. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µετά
από γνώµη της Επιτροπής.
∆ιαδικασία ελέγχου και βαθµολογίας των οικονοµικών προσφορών.
Οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίζονται µετά την εκδίκαση των ενστάσεων
επί της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση, για την
οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ενηµερωθεί 5 ηµέρες πριν. Η Επιτροπή
βαθµολογεί τις προσφορές και σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη τεχνική
προσφορά εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή τον ανάδοχο της µελέτης.
Επί των ενστάσεων κατά του σχετικού πρακτικού αποφαίνεται η Προϊσταµένη
Αρχή.
∆υνατότητες Προϊσταµένης Αρχής
Η Προϊσταµένη Αρχή σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας µπορεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση της :
• Να ανακαλέσει την προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα
• να ακυρώσει εν µέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να
αναµορφώσει το αποτέλεσµα της
• να ακυρώσει το αποτέλεσµα αν ο συναγωνισµός δεν ήταν επαρκής και
• να ανακαλέσει την προκήρυξη αν δεν θέλει πλέον την µελέτη ή να µην
εγκρίνει το αποτέλεσµα .
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην δυνατότητα που έχει η Προϊσταµένη
Αρχή να ακυρώσει το αποτέλεσµα αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι υπήρξε
συνεννόηση των διαγωνιζοµένων για την αποφυγή πραγµατικού συναγωνισµού,
οπότε αυτοί αποκλείονται και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά η πειθαρχική
διαδικασία.
Γενικά δηλαδή η Προϊσταµένη Αρχή έχει αρµοδιότητες αυτεπάγγελτης εκτίµησης
της νοµιµότητας και της σκοπιµότητας της ανάθεσης. Πρέπει βεβαίως στα πλαίσια
των συνταγµατικών προβλέψεων αφ’ ενός να παρέχει το δικαίωµα ακρόασης πριν
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παρ. 13

παρ. 14

την λήψη δυσµενών για τους διοικούµενους αποφάσεων και αφ’ ετέρου να
αιτιολογεί τις αποφάσεις της αυτές.
Ανάθεση προµελέτης.
Με την απόφαση ανάθεσης προµελέτης εγκρίνεται και η προκαταρκτική. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει θετική γνωµοδότηση για την ΠΠΕΑ και
να προσαρµόσει σύµφωνα µε αυτή την µελέτη . Αν δεν υπάρξει συµφωνία η
σύµβαση διαλύεται αζηµίως για τον ανάδοχο και η προµελέτη
επαναπροκηρύσσεται.
Η αδειοδότηση για ΠΠΕΑ πιθανόν να προκαλέσει τροποποίηση της
προκαταρκτικής µελέτης. Αν οι τροποποιήσεις είναι σηµαντικές µπορούν να
απαιτηθούν τροποποιήσεις της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου της
προµελέτης. Για την προσαρµογή αυτή υπογράφονται συµπληρωµατικές
συµβάσεις.
Παραλαβή προκαταρκτικών µελετών.
Οι προκαταρκτικές µελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές παραλαµβάνονται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανεξάρτητα αν ανατεθεί η προµελέτη,
περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η
ορισθείσα αµοιβή.

ΑΡΘΡΟ 7
Ανάθεση οριστικής µελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών µελετών

παρ. 1

παρ. 2

Ανάθεση οριστικής µελέτης.
Για την ανάθεση οριστικής µελέτης χωρίς αξιολόγηση προκαταρκτικών
µελετών (όπως και των µελετών του άρθρου 5, παρ.5), γίνεται προκήρυξη που
δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Η διαδικασία είναι ανοικτή ή κλειστή,
αναλόγως της µελέτης.
Στοιχεία (τουλάχιστον) που πρέπει να περιλαµβάνει η προκήρυξη:
α) τον κύριο του έργου, την Αναθέτουσα Αρχή και τα αποφαινόµενα όργανα
β) το αντικείµενο της µελέτης
γ) την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου για κάθε επί µέρους µελέτη της
σύµβασης
δ) την προεκτιµώµενη αµοιβή
ε) τον πίνακα περιεχοµένων του φακέλου του έργου
στ) η διαδικασία ανάθεσης, στοιχεία τρόπου, τόπου, χρόνου υποβολής των
αιτήσεων καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων προς τους
ενδιαφεροµένους
ζ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , στοιχεία και προϋποθέσεις συµµετοχής
η) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη
θ) η προθεσµία παράδοσης της µελέτης
ι) η προθεσµία, ο τρόπος πρόσβασης των τευχών και στοιχείων της
προκήρυξης και το αντίτιµο για την προµήθεια τους
ια) τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης καθώς και
ο συντελεστής βαρύτητας καθενός
ιβ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συµµετοχής
ιγ) σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας ο αριθµός των υποψηφίων που θα
κληθούν να υποβάλλουν προσφορά (5<α<10)
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Η προκήρυξη µπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία αρκεί να µην έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την
Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) είχαν εκδοθεί
πιλοτικά τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της διαδικασίας των
διαγωνισµών του Ν. 3316/2005. Με την Απόφαση ∆17γ/06/168/ΦΝ 439.1/5-122007 (ΦΕΚ 2333/Β/10-12-2007) εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων
τύπου Α, των οποίων είναι υποχρεωτική η χρήση για διαγωνισµούς µετά την 11-2008. Με την εγκύκλιο Ε29/∆17γ/03/170/10-12-07 δίδονται οδηγίες
εφαρµογής των προκηρύξεων και µε την εγκύκλιο 30/∆17γ/04/10-12-07,
δίδονται οδηγίες εφαρµογής του Ν.3621/2007.
Έχουν εκδοθεί τα κατωτέρω τεύχη:
Τύπος Α: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για την εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.
3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. (υποχρεωτική εφαρµογή ως
άνω).
Τύπος Α1: για προκήρυξη κλειστής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για την εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.
3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. (πιλοτική εφαρµογή ως
άνω).

παρ. 3

Συµµετοχή στον διαγωνισµό
Η προσφορά περιλαµβάνει :
• Υπ. ∆ήλωση άρθρου 15 παρ.1 και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία
της προκήρυξης (άρθρων 15,16,17)
• Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και
• Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς
Στην κλειστή διαδικασία όσοι επιλεγούν κατά το στάδιο ποιοτικής επιλογής
υποβάλλουν φάκελο τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς µετά από πρόσκληση
της αναθέτουσας Αρχής.

παρ. 4

Η ανάθεση της σύµβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Η τεχνική προσφορά περιλαµβάνει κατά τον Νόµο :
• Τεχνική έκθεση
• Έκθεση µεθοδολογίας,
• Έκθεση σχετική µε την οµάδα µελέτης, σύµφωνα µε το πρότυπο της
προκήρυξης τύπου Α.
• Στοιχεία για την απόδειξη γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του
τόπου εκτέλεσης του έργου (αν η µελέτη έχει αµοιβή κάτω των
120.000 €).
• Πίνακα ανειληµµένων υποχρεώσεων. (Καταργήθηκε µετά τις
τροποποιήσεις του άρθρου 4, παρ 4β του Ν. 3621).
Ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε τα
22

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Οµάδα Εργασίας για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005

κριτήρια της παρ.6
Η πληρότητα των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς έχει άµεση σχέση µε τα
κριτήρια ανάθεσης της εποµένης παραγράφου.
Συµπερασµατικά ο διαγωνισµός έχει δύο διακριτές φάσεις: τον έλεγχο της
καταλληλότητας του υποψηφίου δηλαδή το στάδιο της διαπίστωσης α) του
δικαιώµατος συµµετοχής β) της προσωπικής και επαγγελµατικής
καταλληλότητας και γ) η ποιοτική επιλογή µε γνώµονα ειδικά προσόντα
τεχνικής ικανότητας που τέθηκαν στην προκήρυξη (κριτήρια επιλογής) και την
ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας προσφοράς (κριτήρια ανάθεσης).
Κάθε φάση –διαδικασία διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και έχει
διαφορετικό στόχο. Η πρώτη διακρίνει ανάµεσα στους υποψηφίους εκείνους
που είναι κατάλληλοι (από άποψης εµπειρίας και τεχνικών δεδοµένων) να
αναλάβουν την συγκεκριµένη σύµβαση ενώ η δεύτερη να διακρίνει ποια από τις
προσφορές των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι είναι η καλύτερη για την
εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης (σχετικές οι αποφάσεις C-31/87 και C315/01 του ∆ΕΚ). Το περιεχόµενο της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται µε την
Απόφαση ∆17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 και δίδονται οδηγίες για τον
τρόπο σύνταξης της, µε την εγκύκλιο Ε1 ∆17γ/01/17/ΦΝ 439/22-1-2007.
Στις πρότυπες προκηρύξεις τίθεται συγκεκριµένο όριο στον αριθµό των σελίδων
που θα έχει κάθε τεύχος (τεχνική έκθεση 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειρά 11,
έκθεση µεθοδολογίας 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειρά µέσου µεγέθους, έκθεση
σχετικά µε την οµάδα µελέτης 15 σελίδες Α4 µέσης γραµµατοσειράς).
Τρόπος σύνταξης οικονοµικής προσφοράς
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους κατηγορία µελέτης και
περιλαµβάνει τις αµοιβές για εκπόνηση µελετών, και για προγραµµατισµό,
επίβλεψη και αξιολόγηση αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως.
Όπως προκύπτει από τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων η οικονοµική προσφορά
υποβάλλεται στο πρωτότυπο υπόδειγµα που φέρει την σφραγίδα της
Αναθέτουσας Αρχής. Αυτό καθιστά υποχρεωτική την παραλαβή των τευχών του
διαγωνισµού.
παρ. 5
Τρόπος Φύλαξης.
Η φύλαξη των φακέλων γίνεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.
(αρ. Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-06).

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 α του Ν. 3481/2006 προστίθεται εδάφιο για
αµοιβές ερευνητικών εργασιών.

παρ. 6

Κριτήρια ανάθεσης
α) Πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης αντικειµένου σύµβασης και
λοιπά τεχνικά πλεονεκτήµατα προσφοράς.
β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης µελέτης
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(στελέχη, µόνιµοι συνεργάτες, διαπιστωµένη ικανότητα συντονιστή
για εξερεύνηση τεχνικών λύσεων, πρόσθετο στελεχικό δυναµικό,
µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα, στελέχωση οµάδας µελέτης,
Με το άρθρο 4, παρ. 4γ. του Ν. 3621/2007 διαγράφεται η φράση
«απασχόληση από εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες».
γ) Οικονοµική Προσφορά
Βαρύτητα κριτηρίων
Σε ανοικτή διαδικασία
Σε κλειστή διαδικασία
Βαρύτητα κριτηρίου α) 35%
Βαρύτητα κριτηρίου α) 35%
Βαρύτητα κριτηρίου β) 35%
Βαρύτητα κριτηρίου β) που υποδιαιρείται
σε 2 υποκριτήρια :
Βαρύτητα κριτηρίου γ) 30%
β1) 40% αποτελεσµατικότητα της έκθεσης
Μεθοδολογίας
β2) 60% οργανωτική αποτελεσµατικότητα
της οµάδας µελέτης
Βαρύτητα κριτηρίου γ) 25%
Η βαρύτητα των τύπου β1 και β2 προσδιορίζεται από τις πρότυπες εγκεκριµένες
προκηρύξεις Α, των οποίων είναι υποχρεωτική η εφαρµογή από 1-1-2008.
(Εγκύκλιος ∆17γ/06/168/ΦΝ439.1/5-12-07 και Ε29/17γ/03/170/10-12-07).
Σε µελέτες µε αµοιβή κάτω των 120.000 € προστίθεται κριτήριο γνώσης
συνθηκών τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε Βαρύτητα κριτηρίου
γνώσης τοπικών συνθηκών 20% και µείωση της Βαρύτητας του κριτηρίου β) σε
20%, εκτός αν, κατά τη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου και ως εκ της
φύσεως της µελέτης, το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 παρ.
1 β του Ν. 3481/2006.
Με το άρθρο 3 της ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005)
καθορίσθηκε ο ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών.
Συνεδρίαση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

παρ. 7

Στην ανοικτή διαδικασία οι φάκελοι περιέχουν επί ποινή αποκλεισµού τα
στοιχεία που προβλέπονται στην προκήρυξη για την ποιοτική επιλογή και την
ανάθεση. Στην κλειστή διαδικασία υποβάλλονται τα στοιχεία που ορίζονται από
στην προκήρυξη για την επιλογή.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδριάζει σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα και
ώρα λήξης του διαγωνισµού, ελέγχει το δικαίωµα συµµετοχής, (στοιχεία που το
αποδεικνύουν), την υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά για την εκπλήρωση
των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής, καταγράφει στο πρακτικό και
µονογράφει τα στοιχεία. Την ίδια µέρα ή τις επόµενες εργάσιµες ελέγχεται η
πληρότητα και το νοµότυπο εγγράφων και προϋποθέσεων συµµετοχής
αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, καταλληλότητας
και ποιοτικής επιλογής και ολοκληρώνεται η επιλογή. Σε κλειστή διαδικασία
αντίστοιχα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων άρθρου 17 οι κατάλληλοι σε αριθµό
που προβλέπει η προκήρυξη ή µικρότερο.
Κατά του πρακτικού επιλογής µπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στον πρόεδρο
της Επιτροπής µέσα σε 5 ηµέρες, για την οποία αποφαίνεται η Προϊσταµένη
Αρχή µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σε προθεσµία 10 εργάσιµων
ηµερών.
Με την ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-2206 απόφαση του Υπουργού
24

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Οµάδα Εργασίας για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005

ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζεται ο τρόπος φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την
υποβολή έως την αποσφράγιση τους.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους αποσαφήνιση ή
συµπλήρωση των δικαιολογητικών (πρότυπη προκήρυξη)

Άνοιγµα φακέλων τεχνικών προσφορών.

παρ. 8

παρ. 9

παρ. 10

Σε ανοικτή διαδικασία η Επιτροπή διαγωνισµού ανοίγει την ίδια µέρα ή τις
αµέσως επόµενες εργάσιµες τους φακέλους των τεχνικών προσφορών όσων
έγιναν δεκτοί, ανεξάρτητα από υποβολή ενστάσεων. Με µέριµνα της επιτροπής
∆ιαγωνισµού φυλάσσονται οι φάκελοι όσων δεν έγιναν δεκτοί έως ότου
παρέλθει η προθεσµία ενστάσεων ή οι αποκλεισθέντες δηλώσουν ότι
παραιτούνται της υποβολής τους. Η επιτροπή σηµειώνει στα πρακτικά το
περιεχόµενο των φακέλων, µονογράφει κάθε φύλλο της τεχνικής προσφοράς και
σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει και βαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές.
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από την Προϊσταµένη Αρχή και σύµφωνα
µε την κρίση της, ολοκληρώνεται αντίστοιχα το πρακτικό και κοινοποιείται
στους υποψηφίους κατά το άρθρο 22. Αποδεκτές προσφορές όσες έχουν κατ'
ελάχιστον συνολική βαθµολογία 60% και επί µέρους βαθµολογία όπως τα
ελάχιστα όρια προκήρυξης.
Στην κλειστή διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως όσους
επελέγησαν, µετά την εκδίκαση ενστάσεων, να υποβάλλουν τεχνική και
οικονοµική προσφορά για την διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης που είναι
ανάλογη της ανοικτής.
Ενστάσεις κατά του πρακτικού ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών
προσφορών.
Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις εντός 10 ηµερών από την
κοινοποίηση. Μετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αποφασίζει η
Προϊσταµένη Αρχή. Αν γίνει δεκτή ένσταση για νοµότυπο τεχνικής προσφοράς
η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει το πρακτικό. Αν η αποδεκτή ένσταση αφορά
βαθµολόγηση αναπέµπεται το πρακτικό στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε
αναλυτικές παρατηρήσεις που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνει υπόψη και το
διαµορφώνει αναλόγως.
Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών.
Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών (ανοικτή
και κλειστή διαδικασία), µετά 5ηµερη προθεσµία από έγγραφη γνωστοποίηση
στους υποψηφίους, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές και το περιεχόµενο τους καταχωρείται
στο πρακτικό. Εάν ασκηθούν ασφαλιστικά µέτρα δε πρέπει να ανοίγονται οι
οικονοµικές προσφορές, γιατί µετά εάν τα ασφαλιστικά µέτρα κερδισθούν από
τον ενδιαφερόµενο θα πρέπει να ακυρωθεί ο διαγωνισµός.
Απορρίπτεται οικονοµική προσφορά αν παραβιάζονται οι εθνικές νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις των αµοιβών των µελετών.
Η επιτροπή βαθµολογεί τις οικονοµικές προσφορές και εισηγείται την ανάθεση
στην πλέον συµφέρουσα προσφορά. Επί ισοβαθµίας προκρίνεται ο έχων την
µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς.
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Το πρακτικό κοινοποιείται στους υποψηφίους που εντός 5 ηµερών µπορούν να
υποβάλλουν ενστάσεις στις οποίες αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µε γνώµη
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Για την έγκριση ή µη του αποτελέσµατος απαιτείται σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

παρ. 11

Ανάθεση της σύµβασης.
Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά βαθµολογίας, επειδή
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της µελέτης ή δεν κατάθεσε εµπρόθεσµα
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο ή και στον
τρίτο, αν ο δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8
Συµφωνίες - πλαίσιο

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

Προϋποθέσεις εφαρµογής της διαδικασίας.
Η ανάθεση εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών µε συµφωνία πλαίσιο
ιδίως γίνεται όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο οµοίων µελετών ή υπηρεσιών,
για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία (ακριβής
προσδιορισµός συµβάσεων, χρόνοι έναρξης και λήξης, ακριβείς χώροι) αλλά
µπορούν όµως να καθοριστούν οι τιµές και οι ποσότητες. Η Συµφωνία-Πλαίσιο
γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου ιδίως για
υποστηρικτικές µελέτες
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται
Για την ανάθεση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7.
Συνάπτεται µε έναν ανάδοχο µελέτης ή υπηρεσίας (για µια ή περισσότερες
κατηγορίες µελέτης, σε σύµπραξη ή Κ/Ξ αναλόγως).
Η διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη.
Προεκτιµώµενη αµοιβή.
Η προεκτιµώµενη αµοιβή της προκήρυξης είναι το µέγιστο δυνατό οικονοµικό
αντικείµενο όλων των συµβάσεων που θα συναφθούν µέσα στην χρονική ισχύ
της Συµφωνίας-Πλαίσιο
Λαµβάνουν µέρος όλες οι τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας µελετών µεταξύ του
µέσου µεγέθους προεκτιµώµενης αµοιβής και του 75% της συνολικής αµοιβής
της Συµφωνίας-Πλαίσιο.
Η µέγιστη αξία των συµβάσεων κατ' έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20%
των εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (µε εκτίµηση
3ετίας) σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 α του Ν. 3481/2006. Επίσης µε το άρθρο
5 παρ. 2 β του Ν. 3481/2006 καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθµού η προεκτιµώµενη αµοιβή δεν
υπερβαίνει το ποσό των 600.000 €.
Στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η προκήρυξη:
Η προκήρυξη για την σύναψη Συµφωνίας-Πλαίσιο. περιλαµβάνει τα
στοιχεία του άρθρου 7 και επιπλέον :
α) Μέγιστο αριθµό επί µέρους συµβάσεων
β) περιγραφή συνολικού αντικειµένου και εάν είναι δυνατό των επί µέρους
συµβάσεων
γ) συνολική διάρκεια Συµφωνίας-Πλαίσιο
δ) το χρονικό διάστηµα από την πρόσκληση ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για
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την υπογραφή των επί µέρους συµβάσεων.

παρ. 5

παρ. 6

παρ. 7

παρ. 8

Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την
Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν
πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της διαδικασίας των
διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω τεύχη:
Τύπος ∆: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για την ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την εκπόνηση
µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005, µε
διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη
αµοιβή είναι ανώτερη ή κατώτερη του ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.
Τύπος ∆1: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για την ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών που ανατίθενται κατά το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005, µε
διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη
αµοιβή είναι ανώτερη ή κατώτερη του ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
Φάκελος τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει:
α)Οργανόγραµµα της οµάδας µελέτης ή παροχής υπηρεσιών και του συντονιστή
της
β)πρόταση µεθοδολογίας (γενικό πρόγραµµα µελέτης, προσέγγιση
αντικειµένου, διαδικασίες παραγωγής µελέτης.
Επιλογή αναδόχου.
Η ανάθεση γίνεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Τα κριτήρια για ανάδειξη αυτής της προσφοράς είναι:
α) η οργανωτική αποτελεσµατικότητα οµάδας εκπόνησης µελέτης ή παρόχου
υπηρεσίας.
β) η οικονοµική προσφορά
. Η βαρύτητα α' κριτηρίου είναι 75% και β' κριτηρίου 25%.
Ο τρόπος βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς καθορίστηκε µε την
∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-05 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τα όρια του άρθρου 4
παρ.8 µε την ίδια ως άνω.
Σύναψη συµφωνίας – πλαισίου και επί µέρους συµβάσεων
Οι επί µέρους συµβάσεις της Συµφωνίας-Πλαίσιο συνάπτονται ως εξής :
Η Προϊσταµένη Αρχή κοινοποιεί την απόφαση στον επιλεγέντα µε πρόσκληση
για υπογραφή σύµβασης σε προθεσµία όχι µικρότερη των 15 ηµερών. Κατά την
υπογραφή επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και
αντικαθίστανται µε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. (2% στο συνολικό
ποσό της Συµφωνίας-Πλαίσιο).
Κατά την υπογραφή επί µέρους σύµβασης καλείται ο ανάδοχος εντός ορισµένης
από προκήρυξη προθεσµίας, που αν παρέλθει άπρακτη κινούνται διαδικασίες
έκπτωσης. Κατά την υπογραφή επί µέρους σύµβασης κατατίθεται εγγύηση
καλής εκτέλεσης άρθρου 24.
Γενικές διατάξεις περί συµβάσεων.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εκτέλεσης σύµβασης.
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Εισάγεται ο θεσµός των συµφωνιών-πλαίσιο, που περιλαµβάνεται στη νέα οδηγία
2004/18/ΕΚ και διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές να αποφεύγουν τους αλλεπάλληλους
διαγωνισµούς για τη λήψη υπηρεσιών όµοιων κατ’ αντικείµενο που δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστές οι ποσότητες ή ο χρόνος που θα καταστούν αναγκαίες. Ο διαγωνισµός
για τη σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο, γίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου. Συµφωνούνται ο τιµές για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εντός ορισµένου
χρονικού διαστήµατος (όχι µεγαλύτερου των τριών χρόνων ), ανακηρύσσονται οι ανάδοχοι
(ένας ή περισσότεροι ) και όταν η αναθέτουσα αρχή χρειαστεί τις υπηρεσίες τους , τους
καλεί για σύναψη επιµέρους συµφωνίας µε τις ήδη συµφωνηµένες τιµές. Το κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9
∆ιαδικασία ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

Προϋποθέσεις εφαρµογής της διαδικασίας.
Η παράγραφος έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3481/2006 ως
εξής:
Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 2β του άρθρου 1 µπορούν να
ανατίθενται από τον κύριο του έργου : α) σε έργα και υπηρεσίες
συγχρηµατοδοτούµενες από κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης, όταν τούτο
υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων ή β) σε
κάθε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας των Αναθετουσών αρχών να
ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέµενες συµβάσεις.
Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω β’ περίπτωση,
απαιτείται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση
γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου του αρµόδιου Υπουργείου ή της
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό
συµβούλιο. Με την γνωµοδότηση του το Τεχνικό Συµβούλιο µπορεί να
υποχρεώσει την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την έγκριση της προκήρυξης της
σύµβασης, να τηρήσει την διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.
Επιλογή ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας.
Τηρείται ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. Η κλειστή ενδείκνυται όταν πρόκειται
για σύµβαση πολύπλοκου, µεγάλου ή εξειδικευµένου αντικειµένου.
Η προκήρυξη γίνεται κατά τα υποδείγµατα 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
(δηµοσίευση κατά το άρθρο 12). Συµµετέχουν οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα
(άρθρο 14) καταθέτοντας προσφορά (σύµφωνα µε τα άρθρα 15,16,17).
Σε κλειστή διαδικασία µόνο όσοι επιλεγούν καταθέτουν φάκελο τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς.
Στοιχεία (τουλάχιστον) που πρέπει να περιλαµβάνει η προκήρυξη :
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αποφαινόµενα αρµόδια
όργανα
β) το αντικείµενο σύµβασης
γ) η προεκτιµώµενη αµοιβή και ο κωδικός πίστωσης χρηµατοδότησης
δ) η διαδικασία ανάθεσης, η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής προσφορών,
η διεύθυνση υποβολής και ο τρόπος αλληλογραφίας
28

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Οµάδα Εργασίας για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005

ε) τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πτυχία και λοιπές
προϋποθέσεις συµµετοχής,
στ) τα κριτήρια ανάθεσης, η βαρύτητα εκάστου, τα ελάχιστα όρια
βαθµολόγησης ανά κριτήριο (αν κρίνεται σκόπιµο)
ζ) ο τρόπος διαµόρφωσης οικονοµικής προσφοράς
η) τα τεύχη και η σειρά ισχύος
θ) η προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης (εφ' όσον απαιτείται)
ι) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, η εγγύηση συµµετοχής 2% της
προεκτιµώµενης αµοιβής (χρόνος ισχύος 1 µήνας πλέον της προσφοράς)
ια) η τήρηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασία (σε κλειστή οι υποψήφιοι 5
έως 10)
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την
Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν
πιλοτικά πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της διαδικασίας
των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005. Με την ∆17γ/06/168/Φ.Ν.439/5-12-07
(Φ.Ε.Κ. 2333/Β/10-12-2007) απόφαση εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη
προκηρύξεων τύπου Γ των οποίων είναι υποχρεωτική η χρήση για
διαγωνισµούς µετά την 1-1-08. Με την εγκύκλιο Ε29/∆17γ/03/170/10-12-07
δίδονται οδηγίες εφαρµογής των προκηρύξεων και µε την εγκύκλιο
30/∆17γ/04/10-12-07, δίδονται οδηγίες εφαρµογής του Ν.3621/2007.
Έχουν εγκριθεί τα κατωτέρω τεύχη:
Τύπος Γ: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για παροχή υπηρεσιών που ανατίθενται κατά το άρθρο 9 του Ν.
3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. (υποχρεωτική εφαρµογή ως
άνω).
Τύπος Γ1: για προκήρυξη κλειστής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή
αναδόχων για υπηρεσίες που ανατίθενται κατά το άρθρο 9 του Ν. 3316/2005,
µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη
αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. (πιλοτική εφαρµογή ως άνω).

παρ. 4

παρ. 5

Τεχνική προσφορά.
Υποβάλλεται τεχνική προσφορά που περιλαµβάνει κατά τον Νόµο:
α) τεχνική έκθεση (εκτίµηση γενικού και ειδικού αντικειµένου, ανάλυση
ζητηµάτων, προτεινόµενες γενικά λύσεις) και
β) έκθεση περιγραφής µεθοδολογίας, παροχής Υπηρεσιών, εσωτερικές
διαδικασίες, τρόπο αξιοποίησης εξοπλισµού, οργανόγραµµα, στοιχεία
αποτελεσµατικότητας δράσης .
Στην εγκεκριµένη προκήρυξη τύπου Γ άρθρο 21 Β.21.7, προσδιορίζονται τα
έγγραφα που θα περιλαµβάνει η τεχνική προσφορά. Ειδικότερα:
α) Τεχνική Έκθεση έως 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους, εκτός
φωτογραφιών και σχεδίων,
β) Έκθεση Μεθοδολογίας έως 20 σελίδες Α4 γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους,
γ) Έκθεση για την οµάδα παροχής υπηρεσιών έως 15 σελίδων Α4 µέσης
γραµµατοσειράς.
Το υπερβάλλον υλικό δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οικονοµική προσφορά.
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Οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε την προκήρυξη, µε βάση ποσότητες
φυσικού αντικειµένου ή µονάδων απασχόλησης, µε προσφερόµενες τιµές
(τήρηση άρθρου 4, παρ.8) σε φάκελο απαραβίαστο και σφραγισµένο (µε ποινή
αποκλεισµού).
Επιλογή αναδόχου.
Τα κριτήρια ανάθεσης είναι:
α) η πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου
(από τεχνική έκθεση 4α)
β) η ποιότητα προσφοράς (πληρότητα - αποτελεσµατικότητα - αξιοπιστία
µεθοδολογίας, οργανωτική αποτελεσµατικότητα και προσόντα συντονιστή
οµάδας και
γ) η οικονοµική προσφορά.

παρ. 6

Βαρύτητα κριτηρίων
Σε ανοικτή διαδικασία
Σε κλειστή διαδικασία
άρθρο 22 προκήρυξης:
Βαρύτητα κριτηρίου α) 30%
Βαρύτητα κριτηρίου β) 40%
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς U1
Βαρύτητα κριτηρίου β1 35%
Βαρύτητα κριτηρίου γ) 30%
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς U2
Βαρύτητα κριτηρίου β2 40%
α) Αποτελεσµατικότητα προταθείσας έκθεσης
Μεθοδολογίας U2A 40% εκατονταβάθµιας κλίµ.
β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα οµάδας
παροχής υπηρεσιών U2B 60% [U2=40% U2A+60%U2B]
Κριτήριο 3ο Οικονοµική προσφορά 25%.
Με το άρθρο 3 της ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005)
καθορίσθηκε ο ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών
∆ιεξαγωγή διαγωνισµού.

παρ. 7

Για διεξαγωγή και κατακύρωση διατάξεις άρθρου 7 παρ.7 έως 11

Στο άρθρο 9 ρυθµίζεται η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του νόµου και δεν είναι µελέτες. Με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3621/07, µε την
την Εγκύκλιο 30/10-12-2007, δίδεται η δυνατότητα ελέγχου και επικαιροποίησης µελετών
παλαιού Νοµοθετικού καθεστώτος, και µε το άρθρο 9.
Η παρ.1 αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί ο κύριος του έργου να
προχωρήσει στην προκήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών (οι προϋποθέσεις είναι αυτές της
διάταξης του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 1418/84, η οποία και καταργείται, άρθρο 4β,παρ.2β).
Σε ισχύ διατηρείται το άρθρο 6 παρ.8 για συµβάσεις µε αµοιβή κάτω του ορίου της
κοινοτικής οδηγίας (άρθρο 4β, παρ.1α). Έτσι οι υπηρεσίες δεν προκηρύσσονται κατά την
ελεύθερη βούληση του κυρίου του έργου, αλλά µόνο αν ισχύουν οι τιθέµενες
προϋποθέσεις (ιδιαιτερότητα έργου-αδυναµία αρχών να ανταποκριθούν-γνωµοδότηση
τεχνικού συµβουλίου και µάλιστα όχι του ίδιου του κυρίου του έργου αλλά του
Υπουργείου που τον εποπτεύει ή της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε ).
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ΑΡΘΡΟ 10
∆ιαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµατεύσεις

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

Προϋποθέσεις εφαρµογής της διαδικασίας ύστερα από δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού.
Αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισµός µε προσφορές µη κανονικές ή
απαράδεκτες, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν σύµβαση µε
διαπραγµάτευση ύστερα από δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού µε
περιορισµένο αριθµό υποψηφίων ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης αν καλέσουν
όλους όσους έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή έστω όσους εκπληρώνουν τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Με την διαπραγµάτευση είναι δυνατή η προσαρµογή των προσφορών στους
όρους της προκήρυξης και τα λοιπά συµβατικά, κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής. Απαραίτητη η ισότιµη µεταχείριση (όχι επιλεκτική
πληροφόρηση)
Εξαιρετική περίπτωση ανάθεσης µε διαπραγµάτευση µε εφαρµογή των
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ µε στενή ερµηνεία των περιπτώσεων.
Προϋποθέσεις εφαρµογής της διαδικασίας χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού.
Επιτρέπεται µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισµός, χωρίς υποβολή προσφοράς (µε τις
προϋποθέσεις που τίθενται)
β) Αν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή αποκλειστικών δικαιωµάτων
µπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριµένο υποψήφιο
γ) Αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίστανται κατεπείγουσα ανάγκη
λόγω απρόβλεπτων γεγονότων για την αναθέτουσα Αρχή (µε τις προϋποθέσεις
που τίθενται)
δ) Αν η σύµβαση αποτελεί συνέχεια διαγωνισµού µελετών και ανατίθεται στον
ή στους βραβευθέντες
ε) όταν πρόκειται για επανάληψη παρόµοιων µελετών ή υπηρεσιών και
ανατίθεται στον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης (µε τις προϋποθέσεις του νόµου
και εντός 3ετίας µετά την αρχική σύµβαση
στ) όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση µε προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης
έως 30.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή παροχής υπηρεσιών έως 15.000 € µε
γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου και αναγγελία 10 ηµερών στην ιστοσελίδα
Τ.Ε.Ε. Ισχύει για συνολικό ύψος συµβάσεων έως 10% των συνολικών ετήσιων
πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής για εκπόνηση µελετών. Συµβάσεις κατά
παράβαση των διατάξεων αυτών είναι άκυρες χωρίς έννοµα αποτελέσµατα
ζ) Σε περίπτωση συµπληρωµατικών εργασιών άρθρου 29.
Η περίπτωση στ) αναφέρεται όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 παρ. 4
του Ν. 3481/2006
Ανάθεση µετά από δηµοσίευση προκήρυξης.
Στην διαδικασία αυτή δηµοσιεύεται περίληψη (κατά το άρθρο 12) στην οποία
καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των καλούµενων, τα αντικείµενα και οι
κανόνες διαπραγµάτευσης.
Η διαπραγµάτευση διεξάγεται από την επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε όλους τους
υποψηφίους.
Η κατακύρωση από την αναθέτουσα Αρχή µε γνώµη της Επιτροπής
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∆ιαγωνισµού
Ανάθεση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης.
Στην διαδικασία χωρίς προκήρυξη, προσκαλούνται ένας ή περισσότεροι
µελετητές ή πάροχοι υπηρεσιών µε τα νόµιµα προσόντα. Στις περιπτώσεις ε και
ζ, ο ανάδοχος της πρώτης σύµβασης.
παρ. 4
Με την πρόσκληση καθορίζονται τα αντικείµενα και οι κανόνες
διαπραγµάτευσης, την οποία διεξάγει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η ανάθεση από την αναθέτουσα αρχή ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση ε) η ανάθεση µε γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου
Αριθµός υποψηφίων.
Στην εφαρµογή των περιπτώσεων α', γ', στ', καλούνται τουλάχιστον τρεις
παρ. 5
υποψήφιοι.
Στο άρθρο 10 ρυθµίζεται η εξαιρετική περίπτωση της ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, µε το
πνεύµα των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Σύµφωνα µε
την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση είναι εξαιρετική, συνεπώς πρέπει οι σχετικές δυνατότητες του νόµου να
ερµηνεύονται στενά. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε στην απλοποίηση της ορολογίας
και των ρυθµίσεων της κοινοτικής οδηγίας, περιορίσθηκαν δε οι περιπτώσεις
διαπραγµάτευσης στις απολύτως απαραίτητες και απαλείφθηκαν περιπτώσεις
δυσερµήνευτες (όπως οι µη κατάλληλες προσφορές ) που η παρουσία τους δεν εξυπηρετεί
την ανάγκη διαφάνειας των διαγωνισµών. Τίθενται συνεπώς κάποιες από τις περιπτώσεις
που προβλέπει η κοινοτική οδηγία και επιπλέον η περ. ΣΤ της παρ. 3, που αφορά ανάθεση
µελέτης µε προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω των 30000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και µόνο εφόσον
συντρέχει επείγουσα περίπτωση που διαπιστώνεται µε γνωµοδότηση του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου. Η παραβίαση των όρων της περίπτωσης αυτής συνεπάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας Στις παρ. 3 , 4 και 5 τίθενται ένα ελάχιστο πλαίσιο ρυθµίσεων
που πρέπει να τηρούνται στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Η παρ. 1 του άρθρου 269 του Π.∆. 410/95 εθεωρείτο ότι καταργήθηκε, ύστερα από έναρξη
της ισχύος (22-2-05) του Ν. 3116/05, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παρ. 2
του άρθρου 46 του Νόµου αυτού (σχετική ήταν η Εγκύκλιος αρ. 14/15389/23-505/ΥΠΕΣ∆∆Α).
Όµως µε την αρ. Ε22/∆17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ/23-06-05 εγκύκλιο του ο Υπουργός
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αποδέχθηκε την αρ.312/05 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύµφωνα µε την οποία
επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας ,
απευθείας ανάθεση µελετών στους Ο.Τ.Α. , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του
Π.∆. 410/95 και θεωρείται ότι η διάταξη αυτή (του άρθρου 269 του Π.∆. 410/95) δεν
καταργήθηκε µετά την εφαρµογή του ν.3316/05.

Σήµερα σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.
3463 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨
επανέρχεται η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. για την, κατά
παρέκκλιση της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, απ’
ευθείας ανάθεση µελετών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
εν λόγω παράγραφο.
.
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ΑΡΘΡΟ 11
Τεχνικές προδιαγραφές
Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι µελέτες εκπονούνται µε τις υφιστάµενες τεχνικές προδιαγραφές (όπως Π∆
696/74, Π.∆. 515/89 κλπ), µε τις δεσµεύσεις του άρθρου 23 της οδηγίας
παρ. 1
2004/18/ΕΚ και 34 της 2004/17/ΕΚ.
Τροποποιήσεις προδιαγραφών κατά την εκπόνηση µελέτης υποχρεωτικά
προσαρµόζουν την συµβατική σχέση
Καθορισµός προδιαγραφών όταν δεν υπάρχουν.
Με Π.∆. που εκδίδονται µε γνώµη του ΤΕΕ και πρόταση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
καθορίζονται οι προδιαγραφές που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες.
παρ. 2
Με την σύµβαση τίθενται οι προδιαγραφές µελετών και υπηρεσιών στις
περιπτώσεις που δε υπάρχουν εγκεκριµένες.
Προϋπολογισµός έργου.
Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται βάσει των ενιαίων
παρ. 3
τιµολογίων άρθρου 8 Ν.3263/2004.
Πρότυπα τεύχη προκήρυξης.
Με απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εγκρίνονται τα πρότυπα τεύχη προκήρυξης κλπ.
στοιχείων ανάθεσης. Η χρήση των πρότυπων τευχών είναι υποχρεωτική. Οι
αναθέτουσες Αρχές µπορούν να προσθέτουν όρους που δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις.
παρ. 4
Ήδη µε την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την
Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν
πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της διαδικασίας των
διαγωνισµών του Ν. 3316/2005
Στο άρθρο 11 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε. και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος
υπουργός (δεδοµένου ότι υφίστανται κατηγορίες µελετών που το αντικείµενο τους δεν
είναι τεχνικό, π.χ οικονοµικές και κοινωνικές µελέτες ), για την έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών µελετών προτύπων τευχών προκήρυξης και λοιπών-υποχρεωτικών µετά
την έγκρισή τους- στοιχείων και εντύπων διαγωνισµών, διατηρούµενης της δυνατότητας
των αναθετουσών αρχών να προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 20και 4 ).Επιπλέον ορίζεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου
που συντάσσεται από τον µελετητή λαµβάνει για την τιµολόγηση των εργασιών υπόψη τα
ενιαία τιµολόγια του ν.3263/04(παρ. 3.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12
∆ηµοσιεύσεις των προκηρύξεων

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

Έντυπα στα οποία δηµοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης
• Ενηµερωτικό δελτίο ΤΕΕ
• Ιστοσελίδα ΤΕΕ
• Ηµερησία Αθηναϊκή (Πανελλήνιας κυκλοφορίας)
• Ηµερησία πρωτεύουσας Νοµού.
Προστίθεται η ιστοσελίδα του ΤΕΕ και µειώνονται σε µία οι τοπικές
εφηµερίδες.
Στους διαγωνισµούς που οι προσφορές θα κατατεθούν µετά την 1/9/2007,
οι δηµοσιεύσεις θα γίνουν στις εφηµερίδες του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.
3316/2005 και επιπλέον και οι δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.
Α3 και Β3 του Ν. 3548/2007.
Προεκτιµώµενη αµοιβή άνω των ορίων των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ
Τα όρια τροποποιήθηκαν µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1422/ΕΚ/412-2007.
Αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων περίληψη της προκήρυξης. Υποδείγµατα περίληψης της
προκήρυξης Άνω και Κάτω του ορίου των οδηγιών.
Η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την
ηµεροµηνία αποστολής.
∆ηµοσίευση σε Ελληνικά έντυπα
Οπωσδήποτε µετά την αποστολή της περίληψης στην Ε.Ε.Ε.Κ.
Αναφέρει την ηµεροµηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Κ.
∆εν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες διαφορετικές από την περίληψη
Προκαταρκτική προκήρυξη
Με την έναρξη του οικονοµικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δηµοσιεύουν
γνωστοποίηση για τις συµβάσεις µελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να
αναθέσουν κατά το έτος αυτό.
∆ηµοσίευση απόφασης ανάθεσης
∆ηµοσιεύεται στο ενηµερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και γνωστοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αµοιβή άνω των ορίων των οδηγιών
∆ηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ.
Οι αναθέτουσες Αρχές µπορούν να αποστέλλουν για δηµοσίευση στην
Ε.Ε.Ε.Κ. προκηρύξεις και όταν δεν είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση τους.
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Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους Ε21/2005 (ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/88/Φ.Ν. 439/17-6-2005),
Ε29/2005 (∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) και Ε37/2005 (ΓΓ∆Ε/∆11δ/ο/5/142/8-112005) γίνεται χρήση τυποποιηµένων πρότυπων τευχών προκηρύξεων στις
µελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/2005.
Τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων τύπου Α και τύπου Γ εγκρίθηκαν µε την απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆17γ/06/168/Φ.Ν.439.1/5-12-07 και έχουν υποχρεωτική εφαρµογή
από 1-1-08.
Με την εγκύκλιο Ε29/∆17γ/03/170/Φ.Ν.439.1/10-12-07 δίδονται οδηγίες εφαρµογής
των νέων προκηρύξεων.
Με το Ν. 3621/ΦΕΚ Α279/20-12-07 άρθρο 4, έγιναν τροποποιήσεις νοµικού
πλαισίου ανάθεσης συµβάσεων µελετών και προθεσµιών ∆ηµοσίευσης. Σχετική
Εγκύκλιος 30/∆17γ/04/170/Φ.Ν.380/10-12-07 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
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ΑΡΘΡΟ 13
Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προσφοράς

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3
παρ. 4

Προθεσµία παραλαβής προσφορών – αιτήσεων συµµετοχής
• Άνω του ορίου των οδηγιών τουλάχιστον 52 ηµέρες από την
αποστολή της περίληψης (36 αν έχει γίνει προκαταρκτική
προκήρυξη).
• Κάτω του ορίου τουλάχιστον 30 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και την
δηµοσίευση στις εφηµερίδες.
Με το άρθρο 4, παρ. 4δ του Ν. 3621/2007, δίδεται δυνατότητα εφαρµογής
των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/07, οπότε
µειωµένη προθεσµία εφαρµόζεται και στις λοιπές δηµοσιεύσεις.
Ειδικότερα σύµφωνα µε την Ε30/10-12-07, κεφ. ∆3, δίδεται δυνατότητα
σύντµησης χρόνου από τις αναθέτουσες Αρχές µεταξύ αποστολής της
περίληψης στην Εφηµερίδα ΕΚ και την υποβολή προσφορών κατά 7
ηµέρες αν η περίληψη αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µέσο και επί πλέον 5
ηµέρες αν τα τεύχη διαγωνισµού αναρτηθούν από την ηµέρα αποστολής
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
∆εν προσµετράει η ηµέρα αποστολής και η ηµέρα υποβολής.
α. Προθεσµίες κλειστής διαδικασίας
• Υποβολή αίτησης συµµετοχής για ποιοτική επιλογή 37 ηµέρες από
την αποστολή της περίληψης
• Παραλαβή των προσφορών 40 ηµέρες από την αποστολή της
πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες υποψηφίους
Σε περίπτωση κατεπείγοντος 15 και 10 αντίστοιχα.
β. Περιεχόµενα προκήρυξης
• Τρόπος, χρόνος και κόστος πρόσβασης στη συγγραφή
υποχρεώσεων και τα συµβατικά τεύχη
• Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών και διεύθυνση στην
οποία υποβάλλονται
Αποστολή τευχών στους ενδιαφερόµενους
Σε 6 ηµέρες από την εµπρόθεσµη αίτηση και έναντι αντιτίµου
Συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινίσεις
Γνωστοποιούνται σε όσους έλαβαν τα τεύχη µέχρι 6 ηµέρες πριν τον
διαγωνισµό.

Ένσταση κατά της προκήρυξης
Το αργότερο 7 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό.
Απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, απαντιέται από την Προϊσταµένη
Αρχή το αργότερο 2 ηµέρες πριν τον διαγωνισµό και η απόφαση που
δέχεται την ένσταση κοινοποιείται σε όσους έλαβαν τα τεύχη
Όπως θα φανεί και παρακάτω καθίσταται υποχρεωτική η παραλαβή των τευχών και η
ύπαρξη fax – email του ενδιαφερόµενου.
παρ. 5
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ΑΡΘΡΟ 14
∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες
παρ. 1

Ισότιµη αντιµετώπιση των ενδιαφεροµένων
Σχετική η εγκύκλιος Ε7 / 27-2-2006.

Μελετητικό πτυχίο για συμμετοχή
παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

παρ. 7

παρ. 8

Αναγκαία προϋπόθεση η εγγραφή στα µητρώα και η διατήρηση σε ισχύ
της εγγραφής για την ανάληψη εκπόνησης µελέτης.
Συνεπώς αποκλείονται οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και τα µέλη του
∆ΕΠ (∆ιδακτικό Επιστηµονικό Προσωπικό)
Υπηρεσίες επίβλεψης δηµοσίου έργου
Εκτός από την εγγραφή στα µητρώα απαιτείται και η εµπειρία από την
κατασκευή ή επίβλεψη έργων.
Επιτρέπεται η συµµετοχή και µε πτυχίο µητρώου Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εµπειρίας
Κατασκευστών)
Παροχή υπηρεσιών εκτός µητρώου.
Επιτρέπεται η συµµετοχή προσώπων εγγεγραµµένων στο µητρώο του
άρθρου 39 ή πιστοποιηµένων από αναγνωρισµένο οργανισµό αρκεί να µην
είναι γραµµένα στο Μ.Ε.ΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων)
Συµµετοχή προσώπων χωρών µελών της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου)
Σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών όπου είναι εγκατεστηµένα.
Αποδεικτικά δικαιώµατος συµµετοχής προσώπων χωρών µελών της
Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου)
Ορίζονται στην προκήρυξη από την Αναθέτουσα Αρχή.
Συµµετοχή άλλων προσώπων
Εάν προβλέπεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας ή σε ειδικούς
διεθνείς διαγωνισµούς.
Κριτήρια ανάθεσης για πτυχία α και β ειδικών περιοχών
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ορίζεται η τροποποίηση της
βαρύτητας των κριτηρίων.
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 15
Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων

παρ. 1

παρ. 2

Έλεγχος καταλληλότητας – ποιοτικής επιλογής
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής λόγων
αποκλεισµού στο πρόσωπο τους κατά το άρθρο 16 και όσα από τα στοιχεία
του άρθρου 17 ορίζονται στην προκήρυξη.
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει σε διάστηµα 20 ηµερών τα δικαιολογητικά
διαφορετικά αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο µε τις
ίδιες προϋποθέσεις.
Ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας.
Η κατοχή πτυχίου, κατά το άρθρο 39, αποτελεί τεκµήριο τεχνικής
καταλληλότητας.
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παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5
παρ. 6

Απαίτηση αυξηµένης εµπειρίας
Ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου µπορεί να
καλείται µεγαλύτερη τάξη πτυχίου. Ισχύει και στις συµβάσεις παροχής
Υπηρεσιών (άρθρο 4 παρ. ε, του Ν. 3621/2007 Σχετ. Εγκύκλιος Ε30/10-1207).
Συµµετοχή αλλοδαπών
Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται µε σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής σε
επίσηµους πίνακες της χώρας τους.
Μπορεί επιπρόσθετα να ζητείται φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής αλλοδαπών
Προβλέπονται στην προκήρυξη.
Πληροφορίες, αποδείξεις και δηλώσεις αλλοδαπών.
Είναι ίδιες µε αυτές που ζητούνται από τους ηµεδαπούς υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟ 16
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντα

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

Λόγοι αποκλεισµού υποψηφίου από το διαγωνισµό
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
• ∆ωροδοκία
• Απάτη
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
Η αναθέτουσα αρχή ζητά τα απαραίτητα έγγραφα και µπορεί να προβεί στην
επαλήθευση των.
Λόγοι αποκλεισµού υποψηφίου από το διαγωνισµό ή την διαδικασία µε
διαπραγµάτευση
• Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
• Έχει καταδικαστεί για αδίκηµα της παρ. 4
• Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
• ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην καταβολή
κοινωνικής ασφάλισης
• ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωµή φόρων και τελών
• Είναι ένοχος ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των πληροφοριών
του παρόντος και του επόµενου άρθρου ή δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
Έγγραφα αποδεικτικά των παραπάνω
Αναφέρονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα παραπάνω και εφόσον δεν
ορίζεται άλλως πρέπει να µη φέρουν ηµεροµηνία παλαιότερη των τριών
µηνών από την πρόσκληση.
Αδικήµατα σχετικά µε την επαγγελµατική διαγωγή
Ως τέτοια νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η
ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία.
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µπορούν να περιορίζονται ή να
αποσαφηνίζονται και να καθορίζεται το χρονικό διάστηµα αποκλεισµού
από τους διαγωνισµούς.
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.
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ΑΡΘΡΟ 17
Έλεγχος τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

Στοιχεία µε τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας
• Πίνακας µε τις κυριότερες µελέτες ή υπηρεσίες παρόµοιας φύσης
• Τίτλοι σπουδών – επαγγελµατικά προσόντα
• Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες
• Τεχνικός εξοπλισµός
• Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητά όλα ή κάποια από τα παραπάνω,
ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των
υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο των στοιχείων
του υποψηφίου.
Στήριξη σε άλλες επιχειρήσεις
Σε συµβάσεις µε αµοιβές άνω των ορίων των οδηγιών οι υποψήφιοι
µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 18
Υποκατάσταση ή αλλαγή µέλους εταιρείας, σύµπραξης ή κοινοπραξίας
κατά τη διαδικασία ανάθεσης

παρ. 1

παρ. 2

α. Μελετητής – πάροχος υπηρεσιών
Πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας του µελετητή συνεπάγεται αποκλεισµό.
β. Γραφείο µελετών ή παρόχων υπηρεσιών
Πτώχευση ή διαγραφή ή υποβιβασµός του πτυχίου συνεπάγεται
αποκλεισµό.
γ. Μελετητής στέλεχος πτυχίου
Θάνατος ή πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας του µελετητή εφόσον δεν
συνεπάγεται αλλαγές στην τάξη πτυχίου, δεν επιφέρει αποκλεισµό.

Σε περίπτωση σύμπραξης, μέχρι την ολοκλήρωση του
πρακτικού επιλογής
Σε περίπτωση σύµπραξης µπορεί να αντικατασταθεί το παραπάνω µέλος,
µε την έγκριση της αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση σύμπραξης, μετά την ολοκλήρωση του
πρακτικού επιλογής
παρ. 3

Σε περίπτωση σύµπραξης οποιαδήποτε αλλαγή συνεπάγεται αποκλεισµό.
Με το άρθρο 4, παρ. 4α του Ν. 3621/2007 η παρ. 3 άρθρου 18, άλλαξε ως
κάτωθι: «3. Αλλαγές στη σύνθεση σύµπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε
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προσφορά σε διαγωνισµό λόγω εξόδου ή εισόδου µελών δεν επιτρέπονται
µετά το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. Αλλαγές
στη στελέχωση διαγωνιζοµένου αυτοτελώς ή ως µέλους σύµπραξης ή
κοινοπραξίας επιτρέπονται µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, εφόσον το
στέλεχος που αποχωρεί δεν µετέχει στη δηλωθείσα µε το φάκελο τεχνικής
προσφοράς του διαγωνιζοµένου οµάδα µελέτης. Αν διαπιστωθεί µεταβολή
στη στελέχωση διαγωνιζοµένου, η οποία επηρεάζει την οµάδα µελέτης, ο
διαγωνιζόµενος αποκλείεται, εκτός αν η µεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο
ανώτερης βίας. Στην περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία της
αντικατάστασης του στελέχους, εφαρµοζόµενης αναλογικά της
παραγράφου 3 του άρθρου 31.»
Σχετική είναι η εγκύκλιος Ε22/∆17γ/05/107/20-7-07.

ΑΡΘΡΟ 19
Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων

παρ. 1

παρ. 2

Εκπόνηση µελέτης κατά την εκτέλεση δηµοσίου έργου.
Η µελέτη εκπονείται από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του µελετητή.
Ο µελετητής γνωστοποιείται στην αναθέτουσα Αρχή και αντικαθίσταται µόνο
µε την ρητή της έγκριση

Αμοιβή μελέτης
Η αµοιβή της παραπάνω µελέτης υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

Εξασφάλιση καταβολής αμοιβής μελέτης
παρ. 3

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ορίζονται οι διαδικασίες για την
εξασφάλιση της καταβολής της αµοιβής.
∆εν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 20
Κοινοπραξίες - Συµπράξεις

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

Σύµπραξη
Μέγιστος αριθµός συµπραττόντων ανά κατηγορία µελέτης είναι τρεις.
Ορίζεται ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του.
Ο εκπρόσωπος είναι και συντονιστής των µελών της σύµπραξης.
∆εν υπάρχει πλέον ο περιορισµός του ίδιου Νοµού
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Υπογράφεται είτε από όλους είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
Υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού πίνακας κατανοµής αµοιβής, ο
οποίος µπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Έλεγχος - εγγυήσεις
Ο έλεγχος των λόγων αποκλεισµού αφορά όλα τα µέλη.
Ο έλεγχος της τεχνικής καταλληλότητας αφορά τουλάχιστον ένα ανά
κατηγορία µελέτης.
Η εγγυητική είναι υπέρ όλων και αφορά στο σύνολο της σύµβασης.
Εισάγεται η διαδικασία της εγγυητικής επιστολής για την συµµετοχή στον
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παρ. 4

παρ. 5

διαγωνισµό.
Συµµετοχή σε άλλη σύµπραξη
Ο κάθε µελετητής µπορεί να συµµετέχει µόνο σε µία σύµπραξη.
Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από γνώµη του οικείου τεχνικού
συµβουλίου επιτρέπεται η συµµετοχή µε µικρότερα ή µεγαλύτερα πτυχία
Ενστάσεις κατά την διαδικασία του διαγωνισµού
Υπογράφονται είτε από όλους είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 21
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

Σύσταση επιτροπής διαγωνισµού.
Η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί τριµελή επιτροπή.
∆ύο από τα µέλη είναι υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους που έχουν
εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, και ένας
από αυτούς ορίζεται πρόεδρος.
∆εν µπορούν πλέον να συµµετέχουν στην επιτροπή διάφορα όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Με την Εγκύκλιο Ε29/ 29/11/2006 Φ17γ/10/179/ΦΝ 443 "Οδηγίες για την
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στα πλαίσια διαγωνισµών ανάθεσης
συµβάσεων έργων και µελετών", καθορίζονται µέτρα για τη διασφάλιση
περιστατικών σύγκρουσης συµφερόντων.
Πολύπλοκη σύµβαση.
Η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί πενταµελή επιτροπή.
Τέσσερα από τα µέλη είναι υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους που
έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, και
ένας από αυτούς ορίζεται πρόεδρος..
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
Ένα από τα µέλη ορίζεται από το Τ.Ε.Ε., µε τον αναπληρωτή του.
Εάν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί σε 15 ηµέρες η αναθέτουσα Αρχή ορίζει
ένα µέλος του Τ.Ε.Ε.
Ιδιαίτερα σύνθετες συµβάσεις.
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίζονται πρόσθετα
προσόντα των µελών της επιτροπής.
Αµοιβή µελών επιτροπής
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίζονται οι αµοιβές των
µελών της επιτροπής.
Για την αµοιβή των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού συµβάσεων ανάθεσης
µελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, εκδόθηκε η µε αρ.
Ε.12/∆17γ/10/76/ΦΝ 439.3/16-5-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/ΥΟ∆∆/8-5-2007)
Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής πρέπει να δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ,
ώστε να µπορεί να καταβληθεί αµοιβή στα µέλη της Επιτροπής.
Η δηµοσίευση στο ΦΕΚ πρέπει να γίνεται µε ευθύνη του φορέα ανάθεσης
της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 22
Ενηµέρωση των υποψηφίων
παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

Τήρηση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού.
Η επιτροπή τηρεί συνοπτικό πρακτικό της διαδικασίας.
Γνωστοποίηση πρακτικών.
Τα πρακτικά της επιτροπής γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους µε
τοιχοκόλληση στον χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και κοινοποίηση
στους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε την προκήρυξη.
Χρόνος παραλαβής
Ανάλογα µε τον τρόπο αποστολής.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων - δικαιολογητικών.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι προσφορές και τα δικαιολογητικά
εν γένει υποβάλλονται σε πρωτότυπο. Υποβάλλεται εις διπλούν (µία µέσα
και µία έξω από τον φάκελο).
Επί ποινή αποκλεισµού υποβάλλεται επίσηµη µετάφραση για όσα δεν είναι
συνταγµένα στα Ελληνικά.
Γλώσσα συνεννόησης και επικοινωνίας είναι η Ελληνική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23
Σύναψη της σύµβασης
Το κεφάλαιο ∆' περιλαµβάνει τα άρθρα 23 έως και 38. Στο κεφάλαιο αυτό ρυθµίζεται η
εκτέλεση των συµβάσεων των µελετών και συναφών υπηρεσιών. Οι διατάξεις είναι
λεπτοµερειακές (στηρίζονται στο δίκαιο του 716/77 και του Π.∆. 194/79, µε τις αναγκαίες
προσαρµογές) διότι δεν προβλέπεται έκδοση προεδρικού διατάγµατος παρά µόνο υπουργικών
αποφάσεων για την εκτέλεση των διατάξεων (άρθρο 25 παρ.3 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για
καθήκοντα και αρµοδιότητες επιβλεπόντων).

παρ. 1

παρ. 2

Όροι της σύµβασης.
Ορισµός σύµβασης (τεύχη διαγωνισµού, απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος,
ιδιωτικό συµφωνητικό).
Σύναψη της σύµβασης.
Σύναψη σύµβασης (µε την κοινοποίηση απόφαση, έγκρισης αποτελέσµατος
διαγωνισµού). Στην διαδικασία διαπραγµάτευσης η σύµβαση έχει συστατικό
χαρακτήρα.
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παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

Η έννοια της σύµβασης περιλαµβάνει: 1)Όλα τα συµβατικά τεύχη και µε την σειρά
ισχύος που καθορίζεται από την προκήρυξη του διαγωνισµού, 2)την απόφαση
έγκρισης του αποτελέσµατος και 3)το συµφωνητικό που υπογράφεται µεταξύ του
αναδόχου και του εργοδότη. Η σύναψη της σύµβασης γίνεται µε την κοινοποίηση
της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο όταν προηγείται διαγωνισµός (άρθρα
6,7,8,9). Ο κανόνας αυτός ισχύει γενικά στις δηµόσιες συµβάσεις και οφείλεται
στην φύση του διαγωνισµού που αντιστοιχεί στην διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή προτάσεων, υποβολή πρότασης και αποδοχή της πρότασης (Αστικό
∆ίκαιο). Όταν συνάπτεται σύµβαση µε διαπραγµάτευση (άρθρο 10) τότε κρίσιµη
πράξη είναι η υπογραφή της σύµβασης, διότι δεν υφίσταται διαδικασία
διαγωνισµού µε προκήρυξη, υποβολή προσφοράς και κατακύρωση.
Πρόσκληση για την υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού.
∆ιαδικασία υπογραφής ιδιωτικού συµφωνητικού (τόπος, χρόνος, υποβολή
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης), το οποίο έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και
καθορίζει την έναρξη των προθεσµιών. Γλώσσα η ελληνική.
Στην παρ.3 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της υπογραφής του ιδιωτικού
συµφωνητικού, η κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση
της εγγύησης συµµετοχής καθώς και ότι µε το συµφωνητικό δεν επιτρέπεται η
τροποποίηση ή συµπλήρωση των όρων του διαγωνισµού.
Σχετική είναι η εγκύκλιος 7/27-2-06 (ίση µεταχείριση υποψηφίων και διαφάνεια)
και αποφάσεις ∆.Ε.Κ.
Προθεσµία για την υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού.
Έκπτωση του αναδόχου αν δεν προσέλθει να υπογράψει.
Η έκπτωση του άρθρου αυτού είναι ιδιόρρυθµη, διότι δεν υπάρχουν άλλες
προϋποθέσεις, διαδικασίες και συνέπειες ανάλογες της κοινής έκπτωσης του
άρθρου 33. Επί της έκπτωσης χωρεί ένσταση στην οποία εντός 15 ηµερών
αποφασίζει η Προϊστάµενη Αρχή. Σε οριστικοποίηση έκπτωσης καταπίπτει η
εγγύηση συµµετοχής υπέρ του κυρίου του έργου. Στις περιπτώσεις των άρθρων
7,8,9 η σύµβαση συνάπτεται µε τον δεύτερο κατά σειρά αξιολόγησης κ.ο.κ.
Έδρα αναδόχου.
Έδρα αναδόχου, έδρα σύµπραξης
Αντίκλητος αναδόχου.
Ορισµός φυσικού προσώπου που κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας ως αντικλήτου.
Περιέχονται νέες διατάξεις για το δίκαιο των µελετών, ώστε να ρυθµιστούν τα
σχετικά θέµατα.

Άρθρο 24
Εγγυήσεις

παρ. 1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης (5% της προεκτιµώµενης αµοιβής του
ανατιθέµενου σταδίου.
Με την εγγύηση διασφαλίζεται η δέσµευση του αναδόχου να παράσχει µέσα στην
προθεσµία της προκήρυξης, µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και
τους όρους των τευχών του διαγωνισµού, την µελέτη ή υπηρεσία για την οποία
κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισµό. Η εγγύηση καλύπτει τις αξιώσεις του
εργοδότη από την σύµβαση.
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παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

Πάροχοι εγγυητικών.
Τρόπος παροχής εγγυήσεων.
Ο τρόπος παροχής εγγυήσεων, όπως περιγράφεται ισχύει για τις εγγυήσεις
συµµετοχής, τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ή τις εγγυήσεις τµηµατικών πληρωµών.
Συµπληρωµατική εγγύηση.
Εγγύηση συµπληρωµατικής σύµβασης.
Η εγγύηση είναι 5% στο ποσό αύξησης του συµβατικού αντικειµένου.
Κατατίθεται µετά την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα και πριν τον 1ο
λογαριασµό καθ' υπέρβαση της σύµβασης, αλλιώς παρακρατείται από τον
λογαριασµό. Σε µείωση συµβατικού αντικειµένου µειώνεται η εγγύηση µετά
από αίτηση Αναδόχου.
Περιεχόµενα εγγυητικών.
Περιεχόµενο εγγυητικών επιστολών.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφουν οι
εγγυητικές συµµετοχής, η έλλειψη των οποίων αποτελεί λόγο αποκλεισµού
από την διαδικασία υποβολής προσφοράς.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δεν έχουν χρόνο ισχύος. Οι ειδικότερες ρυθµίσεις
περιλαµβάνονται στην προκήρυξη.
Επιστροφή εγγυητικών.
Οι εγγυήσεις επιστρέφονται µετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου
της σύµβασης. Τµηµατική µείωση όπως αναφέρεται.
Οι εγγυήσεις δεν πρέπει να παρακρατούνται παραπάνω από το νόµιµο και
απολύτως αναγκαίο χρονικό όριο γιατί προκύπτουν απαιτήσεις του αναδόχου
για αποζηµίωση.
Κατάπτωση εγγυητικών.
Κατάπτωση εγγύησης µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η κατάπτωση της εγγύησης είναι πάντα δευτερογενής, δηλαδή έχει προηγηθεί
διαδικασία που διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος οφείλει στον εργοδότη (ποινική ρήτρα,
έκπτωση, ελάττωµα που δεν αποκαταστάθηκε). Στην κατάπτωση χωρά ένσταση
που δεν αναστέλλει την είσπραξη.

Άρθρο 25
∆ιοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής υπηρεσιών.
παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3
παρ. 4

∆ιευθύνουσα υπηρεσία.
Αρµοδιότητες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ορισµός επιβλεπόντων.
Ορισµός επιβλεπόντων και προσόντα τους. Ο επιβλέπων µελέτης είναι κάτοχος
τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα και
εν ελλείψει προσωπικού, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να ασκεί ο
Προϊστάµενος της ∆.Υ. (παρ.2). Σε περίπτωση οµάδας επιβλεπόντων ορίζεται
συντονιστής ένας εξ αυτών (παρ.2).
Καθήκοντα και αρµοδιότητες επιβλεπόντων.
Αναφέρονται τα κύρια καθήκοντα και αρµοδιότητες των επιβλεπόντων.
Επίβλεψη χώρων της σύµβασης.
Άσκηση επίβλεψης και στους χώρους εκπόνησης της σύµβασης. Υποχρέωση
44

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Οµάδα Εργασίας για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005

παρ. 5

παρ. 6

παρ. 7

παρ. 8

του αναδόχου η απρόσκοπτη πρόσβαση στους επιβλέποντες.
Ενηµέρωση Προϊσταµένης Αρχής.
Ενηµέρωση Προϊστάµενης Αρχής από ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για πρόοδο
εργασιών και εισήγηση άρσης προβληµάτων.
Η εισήγηση για την άρση των προβληµάτων στην εκπόνηση της µελέτης προς
την Προϊσταµένη Αρχή είναι ευθύνη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
Ανάδοχος παροχής υπηρεσιών συµβούλου.
Καθήκοντα αναδόχου παροχής υπηρεσιών σε άσκηση καθηκόντων επίβλεψης.
Ποινική ευθύνη αναδόχου κατά την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων. Ο
ανάδοχος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και σε νοµικό πρόσωπο οι
διοικούσες και οι υπάλληλοι υπέχουν ποινική ευθύνη δηµοσίου υπαλλήλου
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
Πειθαρχικά αδικήµατα οργάνων του εργοδότη.
Ορίζονται συγκεκριµένα οι περιπτώσεις πειθαρχικών αδικηµάτων οργάνων του
κυρίου του έργου (επιβλεπόντων, Προϊσταµένου ∆.Υ., Προϊσταµένου και
οργάνων Προϊσταµένης Αρχής. Εφιστάται η προσοχή των επιβλεπόντων, ότι η
παράλειψη ενηµέρωσης και η καθυστερηµένη ενηµέρωση του Προϊστάµενου
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (γραπτώς) για παραβίαση χρονοδιαγράµµατος ή
πληµµελή εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχου, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα
Επιβολή πειθαρχικών ποινών.
Πειθαρχικές ποινές ανάλογα µε την βαρύτητα των αδικηµάτων.
Έχει εκδοθεί η απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07 µε θέµα "Καθήκοντα
και αρµοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των µελετών",
ειδικότερα το άρθρο 2 «Ορισµός επιβλέποντα» , άρθρο 3 «Κοινοποιήσεις στον
ανάδοχο» , άρθρο 4 «Τήρηση βιβλίου και φακέλου πορείας της σύµβασης» και
άρθρο 8 «Ενέργειες του επιβλέποντα για την διασφάλιση υψηλής ποιότητας
µελετών και παρεχόµενων υπηρεσιών».

Άρθρο 26
Υποκατάσταση του Αναδόχου

παρ. 1

Υποκατάσταση αναδόχου.
Υποκατάσταση αναδόχου σύµβασης µελέτης ή υπηρεσίας απαγορεύεται, εκτός
των περιπτώσεων:
α) Αν ανάδοχος αποβιώσει ή διαγραφεί από τα µητρώα ή καταστεί ανίκανος
λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας.
β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή
καταστεί κατ' άλλο τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των µελετητών
αναδόχου εταιρείας Μελετητών.
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρείας µέλος αναδόχου
σύµπραξης ή κοινοπραξίας ή πτωχεύσει διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί
ανίκανος για εκπόνηση µελέτης λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας
µελετητής-φυσικό πρόσωπο µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
Η περίπτωση β) καλύπτει την περίπτωση που ανάδοχος είναι εταιρία µελετών ή
παρόχων υπηρεσιών και οι παραπάνω αιτίες συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκ
των µελετητών ή παρόχων της εταιρίας και η περίπτωση γ) στην περίπτωση που
το πρόβληµα συντρέχει σε ένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρία µέλος σύµπραξης ή
κοινοπραξίας.
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παρ. 2

παρ. 3

Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών.
Ισχύουν όσα στην προηγούµενη παράγραφο εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά
στην σύµβαση.
Πτώχευση αναδόχου.
Αυτοδίκαιη διάλυση σε πτώχευση αναδόχου Σε κάθε περίπτωση αν το φυσικό
πρόσωπο ή η εταιρία ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται αυτοδικαίως

Άρθρο 27
Προθεσµίες-Χρονοδιάγραµµα

παρ. 1
παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

Συνολική προθεσµία σύµβασης.
Ορισµός Συνολικής Προθεσµίας, Τµηµατικών προθεσµιών, καθαρού χρόνου,
επιπρόσθετου χρόνου.
Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης.
Σύνταξη – υποβολή - έγκριση χρονοδιαγράµµατος
Παράταση προθεσµιών.
Παράταση προθεσµιών χορηγείται αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Οριακή προθεσµία το 1/3 της
συνολικής.
Συµπληρωµατικές συµβάσεις.
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων και στις συµπληρωµατικές συµβάσεις.
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Με την απόφαση ∆17/05/157/Φ.Ν.439.3/18-10-06, άρθρο 5 «Τήρηση του
Χρονοδιαγράµµατος και παράταση των προθεσµιών της σύµβασης», ορίζονται
λεπτοµερειακά τα θέµατα σχετικά µε τις προθεσµίες της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη την
ιδιορρυθµία των συµβάσεων των µελετών, στις οποίες παρεµβάλλονται χρονικά διαστήµατα,
στα οποία η µελέτη µπορεί να συνεχισθεί για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου
(αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις σταδίων κτλ). Εποµένως, επειδή µε την παραβίαση των
προθεσµιών της σύµβασης υπάρχουν πολλές και δυσµενείς συνέπειες εις βάρος των
αναδόχων, λαµβάνεται µέριµνα µιας αντικειµενοποίησης των σχετικών διαδικασιών, έτσι
ώστε να λείψουν κατά το δυνατόν οι υποκειµενικές κρίσεις και προστριβές σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης και τον υπαίτιο για αυτές (στο
άρθρο 37 ορίζεται ότι η έγκριση πρέπει να γίνεται εντός 2 µηνών). Συγκεκριµένα διακρίνεται
σαφώς ο καθαρός χρόνος της εκπόνησης της µελέτης, που εξαρτάται από τον ανάδοχο και
τον βαρύνει, από τον επιπρόσθετο χρόνο, που περιλαµβάνει καθυστερήσεις µη οφειλόµενες
στον ανάδοχο (Εγκρίσεις κλπ) (παρ. 1).
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης ήδη από την προκήρυξη της µελέτης, έχει
διαχωριστεί σε καθαρό και επιπρόσθετο χρόνο, διαχωρισµό που ο ανάδοχος λαµβάνει
υπόψη για τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος του (παρ. 2) που αποτελεί και τη δέσµευση
του όσον αναφορά τους χρόνους εκτέλεσης. Στην παρ.2 αναφέρεται ότι Προϊσταµένη Αρχή
(Π.Α.) ορίζει στην προκήρυξη τη συνολική προθεσµία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της
µελέτης. Παράταση των προθεσµιών χορηγείται αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου (παρ. 3). Η οριακή προθεσµία ορίζεται επίσης στην ίδια
παράγραφο, ως ποσοστό (1/3) της συνολικής προθεσµίας µέσα στην οποία η υπηρεσία
µπορεί να χορηγεί παρατάσεις των προθεσµιών, χωρίς να τις ζητεί ο ανάδοχος (τονίζεται ότι
η οριακή προθεσµία δε σηµαίνει αυτοδίκαιη, δηλαδή χωρίς απόφαση της Προϊσταµένης
Αρχής, παράταση των προθεσµιών της σύµβασης). Η συνολική προθεσµία της σύµβασης,
που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της οριακής προθεσµίας επεκτείνεται, αν κατά τη
διάρκεια της αρχικής προθεσµίας ο ανάδοχος ζητήσει (και του δοθεί) παράταση για
καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.
Στην περίπτωση αυτή νέα συνολική προθεσµία είναι η αρχική µαζί µε την παράταση της. Οι
διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις συµπληρωµατικών
συµβάσεων της αρχικής του άρθρου 29 (παρ.4).

Άρθρο 28

Ποινικές Ρήτρες

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3
παρ. 4

Επιβολή ποινικών ρητρών.
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε βάρος του
αναδόχου υπέρ του κυρίου του έργου σε παραβίαση προθεσµιών µε υπαιτιότητα
αναδόχου.
Κλιµάκωση ποινικών ρητρών.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης καθαρού χρόνου και για το 20% του χρόνου η ρήτρα
είναι 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης (Μ.Η.Α). Για τις επόµενες
µέρες και έως 10% του χρόνου η ρήτρα είναι 20% της Μ.Η.Α. Πέραν του 1/3
του καθαρού χρόνου κινείται διαδικασία έκπτωσης.
Μέση ηµερήσια αξία της σύµβασης.
Η Μ.Η.Α. είναι το πηλίκο της συµβατικής αµοιβής δια τον αριθµό ηµερών
καθαρού χρόνου.
Συµπληρωµατική σύµβαση.
Η Συµπληρωµατική Σύµβαση έχει ιδιαίτερη προθεσµία και η Μ.Η.Α.
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παρ. 5

παρ. 6

υπολογίζεται αντίστοιχα. Με την Συµπληρωµατική Σύµβαση µπορεί να αίρονται
οι προηγούµενες ποινικές ρήτρες.
Τµηµατικές προθεσµίες.
Ποινικές ρήτρες τµηµατικών προθεσµιών υπολογίζονται βάσει της σύµβασης
και ανακαλούνται µε απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον
οριζόµενο καθαρό χρόνο.
Είσπραξη ποσών ποινικών ρητρών.
Τρόπος είσπραξης ποινικών ρητρών. Απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07,
άρθρο 6 «Επιβολή Ποινικών Ρητρών».

Άρθρο 29
Συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5
παρ. 6

Συµπληρωµατική σύµβαση.
Συµπληρωµατική Σύµβαση µε Συγκριτικό Πίνακα µε τον ανάδοχο αρχικής
σύµβασης µετά γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου υπό τις προϋποθέσεις:α) να είναι
αναγκαίες οι συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της
αρχικής. β) να συντρέχει περίσταση που δεν µπορούσε να προβλεφθεί κατά την
σύναψή της. γ) να µην µπορούν οι συµπληρωµατικές εργασίες να διαχωριστούν
από την αρχική χωρίς µείζονα προβλήµατα του εργοδότη ή να κρίνονται
απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της αν µπορούν να διαχωριστούν.
Η αµοιβή της Συµπληρωµατικής Σύµβασης <=50% της αρχικής συµβατικής
αµοιβής.
Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη είναι οι αναφερόµενες στην κοινοτική
οδηγία (η οποία και θεωρεί τις συµπληρωµατικές συµβάσεις που συνάπτονται µε
τον ανάδοχο ως µορφή διαδικασίας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, που είναι
εξαιρετικός τρόπος ανάθεσης και για το λόγο αυτό πρέπει να ερµηνευτεί
στενά).Για την αποφυγή άσκοπων παραποµπών το κείµενο της οδηγίας
ενσωµατώνεται στην παρ. 1 του άρθρου.
Σύµπραξη.
Για κατηγορίες που δεν καλύπτονται από τον µελετητή είναι υποχρεωτική η
σύµπραξη (µε µελετητές που δε µετέχουν στο αρχικό σχήµα του αναδόχου), η
οποία και υπογράφει την Συµπληρωµατική Σύµβαση.
Αµοιβή συµπληρωµατικών µελετών ή υπηρεσιών.
Η αµοιβή του αναδόχου (για υπέρβαση συµβατικών ποσοτήτων) αντίστοιχα
προς την τιµή οικονοµικής προσφοράς.
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών.
Η αµοιβή του αναδόχου για µελέτες ή υπηρεσίες που κατά το είδος τους δεν
προβλέπονται στην αρχική σύµβαση (νέες τιµές) συντάσσεται Π.ΚΤΜΝΕ µαζί
µε τον Σ.Π. Οι τιµές (άρθρο 4,παρ.7) υπολογίζονται επί τον λόγο της µέσης
τιµής οικονοµικής προσφοράς Αρχικής σύµβασης (για οµοειδείς) προς την µέση
τιµή κανονισµού για τις ίδιες εργασίες ή αν δεν υπάρχουν στον κανονισµό, µε
βάση συγκριτικά στοιχεία από τιµές συναφών µελετών, σύµφωνα. µε το άρθρο
5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006.
Συγκριτικός Πίνακας.
Σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π). σε αύξηση (µε Σ.Σ.) ή σε µείωση
ποσοτήτων.
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών και
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παρ. 7

παρ. 8

παρ. 9

Συγκριτικού Πίνακα.
Για το ΠΚΤΜΝΕ ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και
πρόταση προθεσµίας εκτέλεσης. Η ∆.Υ. µε εισήγηση επιβλέποντα συντάσσει
και υπογράφει µε αιτιολογική έκθεση και κοινοποιεί στον ανάδοχο για
υπογραφή. Σε περίπτωση υπογραφής µε επιφύλαξη ασκείται ένσταση.
Ενστάσεις.
Η Προϊσταµένη Αρχή εκδικάζει την ένσταση και εγκρίνει τον Σ.Π., µετά γνώµη
Τεχνικού Συµβουλίου σε προθεσµία δύο µηνών. Ένα µήνα µετά από όχληση του
αναδόχου επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση, µε πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
Υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης.
Μετά την έγκριση Σ.Π. ο ανάδοχος υπογράφει Σ.Σ. και εκτελεί τις
Συµπληρωµατικές Εργασίες. Αν αρνηθεί η Π.Α. µπορεί να διαλύσει αζηµίως για
τον κύριο του έργου την σύµβαση.
Αίτηση θεραπείας.
Με την κοινοποίηση απόφασης έγκρισης Σ.Π. αρχίζει η προθεσµία αίτησης
θεραπείας. Απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07 άρθρο 9 «Συγκριτικοί
Πίνακες – Συµπληρωµατικές Συµβάσεις»

Άρθρο 30
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3
παρ. 4
παρ. 5
παρ. 6
παρ. 7

Αναθεώρηση συµβατικής αµοιβής.
Αναθεώρηση αµοιβής µόνο σε περίπτωση καθυστέρησης της υπογραφής της
σύµβασης πάνω από 2 µήνες. και σύµφωνα µε την ∆17γ/05/157/ΦΝ 439.3/1810-06 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. .
Σταδιακή καταβολή αµοιβής.
Η κατ' αποκοπή αµοιβή σταδίου πληρώνεται µετά την υποβολή και παραλαβή
του. Στα λοιπά τµηµατικά όπως στην οικονοµική προσφορά:
α) Με την υπογραφή σύµβασης άτοκη προκαταβολή έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής 15%,
β) Μετά την πάροδο του µισού συµβατικού χρόνου κάθε σταδίου, µε ισόποση
εγγυητική επιστολή επί πλέον 20%,
γ) Μετά την υποβολή σταδίου και έλεγχο πληρότητας και επάρκειας
ανακεφαλαιωτικά 70%(σταδίου) και επιστροφή εγγυητικών α & β.,
δ) ∆ίµηνο µετά την υποβολή (χωρίς έγκριση) επί πλέον 10%,
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή επί πλέον 20% του σταδίου,
στ)Μετά την έγκριση τελικού σταδίου 15% του τελικού σταδίου ή 20% µε
εγγυητική για το 5%,
ζ)Μετά την τελική παραλαβή υπόλοιπο αµοιβής ή επιστροφή εγγυητικής (στ).
Καταβολή αµοιβής παροχής υπηρεσιών.
Αµοιβή παροχής υπηρεσιών κατά τη σύµβαση
Σύνταξη και υποβολή λογαριασµών.
Σύνταξη λογαριασµών ανακεφαλαιωτικά.
Έγκριση λογαριασµών.
Τρόπος σύνταξης και έγκρισης λογαριασµών. Εντός 1 µηνός από την υποβολή η
έγκριση.
Καθυστερήσεις στην πληρωµή λογαριασµών.
Αν καθυστερήσει η πληρωµή οφείλεται τόκος υπερηµερίας
Κατάσχεση αµοιβής αναδόχου.
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∆εν επιτρέπεται κατάσχεση αµοιβής πριν την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης
Με την απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07 άρθρο 12 «Πληρωµή Λογαριασµών
Αναδόχου» ρυθµίζονται µε λεπτοµέρειες τα ζητήµατα της καταβολής της αµοιβής.
Ειδικότερα ορίζονται η αναθεώρηση της συµβατικής αµοιβής (παρ.1), που γίνεται µόνο
µετά από παράταση προθεσµίας, η τµηµατική καταβολή των σταδίων της µελέτης
(προκαταβολή , καταβολή κατά την υποβολή του σταδίου την έγκριση και την παραλαβή
του)(παρ.2) (χωρίς παρακράτηση αµοιβής), η τµηµατική καταβολή στις συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών (παρ.3) και η διαδικασία της υποβολής λογαριασµού, του ελέγχου και της
εγκρίσεώς του (εντός 1 µηνός) και οι συνέπειες της καθυστέρησης πληρωµής του
λογαριασµού (1 µήνα µετά την έγκρισή του) (παρ.4-6) (τόκοι υπερηµερίας). Επιπλέον, κατά
την παρ.7, η αµοιβή του αναδόχου δεν κατάσχεται µέχρι την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει για τις διαδικασίες πληρωµής η ρητή κατάργηση της παρ.7 του
άρθρου 6 του Ν.1418/84 (άρθρο 46 παρ.2β του Ν. 3316/05) µε την οποία παρακρατείται
από τους λογαριασµούς πληρωµής των αναδόχων µελετών ποσοστό 20% ως εγγύηση ότι ο
µελετητής θα επανορθώσει σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης που θα παρουσιαστούν στα
επόµενα 2 χρόνια µετά την έγκριση της µελέτης. Η διάταξη αυτή ήταν ασαφής (δεν
διευκρινίσθηκε ποτέ αν το 20% υπολογίζεται στο σύνολο της αµοιβής του σταδίου ή στα
ποσά των πληρωµών µετά την έγκριση της µελέτης), δηµιούργησε προβλήµατα στους
αναδόχους, ενώ αποδείχθηκε και τελείως άχρηστη, υπό την έννοια ότι ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις εφαρµογής µελέτης µέσα στο διάστηµα 2 ετών από την έγκρισή της (το χρονικό
αυτό διάστηµα, αν η µελέτη δεν είναι σε κάποιο συρτάρι, πάντως δαπανάται στη διαδικασία
διεξαγωγής των διαγωνισµών).

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις του αναδόχου.

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

Εκτέλεση της σύµβασης.
Υποχρέωση αναδόχου για εκτέλεση σύµβασης µε τις ισχύουσες προδιαγραφέςκανόνες επιστήµης και τέχνης. Παραγραφή αξιώσεων εργοδότη λόγω
πληµµελειών έξι χρόνια µετά την παραλαβή
Στοιχεία που παρέχει ο εργοδότης.
Αν τα στοιχεία του εργοδότη είναι ανακριβή ασαφή ή ανεπαρκή, ο ανάδοχος
ειδοποιεί εγγράφως.
Οµάδα εκπόνησης της σύµβασης.
Βασική υποχρέωση αναδόχου η χρησιµοποίηση της οµάδας που δήλωσε στο
διαγωνισµό. Η τυχόν αποχώρηση µέλους, ελέγχεται και αναπληρώνεται. Χωρίς
έγκριση υπηρεσίας επιβάλλονται κυρώσεις (έκπτωση).
Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης.
Ελαττώµατα ή ελλείψεις (πριν την παραγραφή) αποκαθιστώνται µε δαπάνες του
αναδόχου, µετά από πρόσκληση (συγκεκριµένης µορφής). Η ένσταση δεν
αναστέλλει την αποκατάσταση.
Τροποποίηση εγκεκριµένης µελέτης .
Τροποποίηση εγκεκριµένης µελέτης επιτρέπεται κατά την εκτέλεση του έργου
µε ειδική διαδικασία.(Με γνώµη του αρχικού µελετητή, µε γνώµη Τεχνικού
Συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται η νέα πρόταση σε στάδιο ίδιο µε το προς
τροποποίηση, παρουσία του αρχικού µελετητή, του αναδόχου, της υπηρεσίας
που ενέκρινε την µελέτη, που υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα). Η Π.Α. εκδίδει
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απόφαση αποδοχής εντός τριάντα ηµερών από την γνωµοδότηση Τεχνικού
Συµβουλίου µε κοινοποίηση στην υπηρεσία µητρώων. Αν οφείλεται σε
σφάλµατα ή παραλήψεις της µελέτης κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά του
µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων.
.
∆ιατάξεις αστικού κώδικα.
παρ. 6
Εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Στην απόφαση µε αρ. ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07, άρθρο 7 «Τήρηση των όρων της
σύµβασης σχετικά µε τη σύνθεση της οµάδας εκτέλεσης των αντικειµένων της
σύµβασης», οι παρ. 1 και 2 δίνουν το γενικό πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου, περί
εκτέλεσης της σύµβασης κατά τις αρχές της επιστήµης και της τέχνης και ελέγχου της
πληρότητας και χρησιµότητας των στοιχείων που παραδίδει στον µελετητή ο κύριος του
έργου.
Η παρ. 3 ρυθµίζει την βασική υποχρέωση του αναδόχου να χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση
της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε στη διαδικασία του διαγωνισµού και αποτέλεσε
κριτήριο βαθµολόγησης της τεχνικής του προσφοράς. Αποχώρηση µέλους της οµάδας, ή
αποµάκρυνσή του εγκρίνεται από την υπηρεσία και σε περίπτωση που κριθεί αδικαιολόγητη
επιβάλλονται συνέπειες εις βάρος του υπευθύνου.
Η παρ. 4 ρυθµίζει λεπτοµερώς τη διαδικασία διαπίστωσης ελαττωµάτων και ελλείψεων στο
αντικείµενο της σύµβασης και αποκατάστασής τους.
"Η παρ. 5 ρυθµίζει το ζήτηµα της τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου και αντικαθιστά τη διάταξη το άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 1418/84 (άρθρο
46 παρ. 2γ). Σηµαντικές τροποποιήσεις σε σχέση µε την καταργούµενη διάταξη είναι
- οι προϋποθέσεις επιτρεπτής συµπλήρωσης ή τροποποίησης της µελέτης (διόρθωση
σφαλµάτων, συµπλήρωση ελλείψεων, απρόβλεπτες περιστάσεις)
- η ενεργός συµµετοχή του αρχικού µελετητή, ο οποίος καλείται να αναλάβει την διόρθωση
εσφαλµένης µελέτης, εφόσον η τροποποίηση διενεργείται πριν την παραγραφή των
απαιτήσεων του εργοδότη. Άλλως, εφόσον δεν συµφωνεί ή έχει λήξει η περίοδος ευθύνης
του, η µελέτη τροποποιείται από άλλο µελετητή µε τα αντίστοιχα προσόντα,
- για την τροποποίηση της µελέτης αποφαίνεται η Προϊσταµένη Αρχή µετά την εκπόνηση της
τροποποιητικής µελέτης.

Άρθρο 32
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του εργοδότη
Υπερηµερία του εργοδότη.
Σε υπερηµερία εργοδότη ο ανάδοχος δικαιούται να ζητά αποζηµίωση για τις
παρ. 1
θετικές ζηµιές που υφίσταται µετά από όχληση.
∆ιαπίστωση υπερηµερίας.
Ορισµός διαδικασίας (σύσταση επιτροπής - πρωτόκολλο - έγκριση από
παρ. 2
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία - ένσταση αναδόχου).
Αναγνώριση της ζηµίας του αναδόχου.
παρ. 3
Αναγνώριση ζηµιάς (αίτηση αναδόχου - απόφαση Προϊσταµένης Αρχής
Στο άρθρο αυτό ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης της ζηµιάς του αναδόχου αν ο κύριος
του έργου περιέλθει σε υπερηµερία περί την εκπλήρωση των νοµίµων ή συµβατικών του
υποχρεώσεων και η καταβολή σχετικής αποζηµίωσης, µε λεπτοµερή αναφορά των ενεργειών
τόσο του αναδόχου όσο και του κυρίου του έργου, ώστε να διαφυλάσσεται το συµφέρον και
των δύο πλευρών. Με την οριζόµενη διαδικασία η ειδική τριµελής επιτροπή διαπιστώνει αν
υφίστανται οι προϋποθέσεις υπερηµερίας και ποιο το ύψος των ζηµιών.
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Άρθρο 33
Έκπτωση του Αναδόχου
Έκπτωση του Αναδόχου
Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
παρ. 1
συµµορφώνεται µε τις εντολές της υπηρεσίας (σύµφωνα µε τη σύµβαση) ή τις
κείµενες διατάξεις κηρύσσεται έκπτωτος.
∆ιαδικασία έκπτωσης.
Περιπτώσεις Υποχρεωτικής διαδικασίας έκπτωσης:
α) υπέρβαση χρόνου πέραν του 1/3 συνολικής προθεσµίας
παρ. 2
β) υπαίτια καθυστέρηση υποβολής
γ) ελαττωµατικές ή ελλιπείς εργασίες (µετά διαδικασία άρθρου 31, παρ.4)
Κοινοποίηση στον ανάδόχο.
παρ. 3
Ορισµός ∆ιαδικασίας και τύπου ειδικής πρόσκλησης.
Υποχρεώσεις αναδόχου.
Υποχρέωση αναδόχου για τήρηση εµπρόθεσµης εκτέλεσης και επιβολή
παρ. 4
συνεπειών ανεξάρτητα από εµπρόθεσµες ειδικές προσκλήσεις.
Προθεσµία κήρυξης της έκπτωσης.
παρ. 5
∆ιαδικασία έκπτωσης µε απόφαση ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ενστάσεις.
∆ιαδικασία ένστασης και απόφασης Προϊσταµένης Αρχής για οριστική
παρ. 6
έκπτωση. Πειθαρχική διαδικασία κατά υπαλλήλων. Ενηµέρωση ∆ιεύθυνσης
Μητρώων Γ.Γ.∆.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για οριστική έκπτωση
Ενέργειες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Μετά την οριστική έκπτωση και έως καθορισµό τρόπου εκπόνησης υπόλοιπου
παρ. 7
αντικειµένου εκπονούµενου σταδίου - η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εκτελεί
απαραίτητες ενέργειες εις βάρος και για λογαριασµό Αναδόχου.
Απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης.
Μετά την οριστική έκπτωση, διακόπτεται η παροχή εργασιών. Αν στοιχεία
παρ. 8
εκπονούµενου σταδίου παραλειφθούν συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Κατάπτωση εγγυήσεων.
Εκκαθάριση σύµβασης µε κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης. Αθροιστικά
παρ. 9
οι ποινικές ρήτρες τµηµατικών προθεσµιών και συνολικής προθεσµίας.
Παρεπόµενες κυρώσεις.
παρ. 10 Κοινοποιήσεις απόφασης έκπτωσης. Σε κοινοπραξία ή έκπτωση η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους µελετητές ή εταιρείες.
.
Απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07, άρθρο 10 «Έκπτωση του Αναδόχου», στο άρθρο
αυτό ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις (παρ. 1 και 2), η διαδικασία (παρ. 3-6) και η εκκαθάριση
της εργολαβίας, σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου.
Οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής έκπτωσης του αναδόχου τίθενται συγκεκριµένες και ρητά
(παρ.2), η διαδικασία της έκπτωσης είναι ταχεία και αποτελεσµατική, αλλά µε µέριµνα για τα
νόµιµα δικαιώµατα του αναδόχου και ιδίως το δικαίωµά του να τύχει ενδελεχούς εξέτασης η
ένστασή του κατά της αποφάσεως περί κηρύξεως της εκπτώσεως. Για το λόγο αυτό η
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής επί της ενστάσεως του αναδόχου εκδίδεται οπωσδήποτε
και δεν δηµιουργείται τεκµήριο από την παρέλευση της προθεσµίας ούτε υπέρ της
απορρίψεως ούτε και υπέρ της αποδοχής της ενστάσεως (παρ.6).
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Άρθρο 34
∆ιάλυση της Σύµβασης

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3
παρ. 4
παρ. 5
παρ. 6

∆ιακοπή σταδίων µελέτης από τον εργοδότη.
∆ικαίωµα εργοδότη για διακοπή της σύµβασης µελέτης ή παροχής
υπηρεσιών, είτε µετά την ολοκλήρωση σταδίου ή µε διακοπή σταδίου µε
αποζηµίωση.
∆ιάλυση της σύµβασης από τον ανάδοχο.
∆ικαίωµα αναδόχου για διάλυση σύµβασης
α) υπέρβαση οριακής προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου
β) αναστολή εκπόνησης πλέον των 3 µηνών από τον εργοδότη.
γ) µη έναρξη εργασιών λόγω υπερηµερίας εργοδότη ή διακοπή πλέον
των 3 µηνών. (για προθεσµίες, ειδική δήλωση παρ.3)
δ) παρέλευση διµήνου από ειδική δήλωση αναδόχου για πληρωµή
πιστοποίησης.
Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών.
Ορισµός ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών (περ. γ, παρ.2). Έκδοση
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης-διαδικασία εκδίκασης.
Αίτηση διάλυσης της σύµβασης από τον ανάδοχο.
∆ιαδικασία διάλυσης περιπτώσεων α και β παρ 2.
Οφειλόµενη αποζηµίωση.
Αποζηµίωση διάλυσης µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
.
Λύση της σύµβασης.
Λύση σύµβασης εκπόνησης µελέτης-λύση σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
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Σύµφωνα ,ε την Απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07, άρθρο 11 «∆ιάλυση της
Σύµβασης», η σύµβαση τερµατίζεται κατά κανόνα µε την παραλαβή του αντικειµένου της
(βλέπετε άρθρο 37). Όµως δεν αποκλείεται να λυθεί πρόωρα, χωρίς να παραδοθεί το
σύνολο του αντικειµένου της, οπότε αντιµετωπίζονται ζητήµατα αποζηµίωσης του
αναδόχου για το µέρος της σύµβασης που δεν εκτέλεσε και εκκαθάρισης της σύµβασης,
έτσι ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς το εκτελεσθέν µέρος (για το οποίο θα αµειφθεί)
και το υπολειπόµενο µέρος, για το οποίο θα αποζηµιωθεί.
Ο κανόνας που τίθεται στην παρ. 1 είναι ότι ο εργοδότης µπορεί να λύσει τη σύµβαση
µελέτης, µετά την ολοκλήρωση σταδίου αυτής, είτε αζηµίως για τον ίδιο, αν προβλέπεται
στη σύµβαση, είτε και µε αποζηµίωση, κατά το άρθρο 36. Στο µέσον της εκπόνησης
σταδίου ο κανόνας είναι η αποζηµίωση του αναδόχου, δεν επιτρέπεται δηλαδή να
διακοπεί στάδιο αζηµίως για τον εργοδότη.
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο ανάδοχος δικαιούται να
διαλύσει τη σύµβαση εις βάρος του εργοδότη και µε αποζηµίωση. Πρόκειται για
περιπτώσεις που δεν µπορεί να συνεχίσει να εκπονεί τη µελέτη, είτε κατόπιν εντολής του
εργοδότη, είτε και συνεπεία υπερηµερίας αυτού (όταν δηλαδή δεν µπορεί να συνεχίσει την
εκπόνηση για λόγους που ευθύνεται ο εργοδότης).
Η παράγραφος 3 περιγράφει τις διαδικασίες για τη διάλυση της σύµβασης µε πρωτοβουλία
του αναδόχου (όταν δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2). Υπάρχουν
περιπτώσεις (υπερηµερία εργοδότη - γ’ και δ ΄της παρ. 2) όπου πρέπει ο ανάδοχος,
προκειµένου να κινήσει τη διαδικασία της διάλυσης, να απευθύνει προς τον εργοδότη
Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών και άλλες περιπτώσεις (υπέρβαση οριακής
προθεσµίας και εντολή διακοπής εργασιών – περ. α ΄και β΄ της παρ. 2) όπου ασκεί
απευθείας την αίτηση διάλυσης της σύµβασης.
Η παρ. 5 θέτει τον κανόνα ότι σε περίπτωση διάλυσης η αποζηµίωση του αναδόχου
κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισµού Μονάδος Νέων Εργασιών.
Στην παρ. 6 ορίζεται ότι σύµβαση εκπόνησης µελέτης δεν λύεται µε την πάροδο των
προθεσµιών της σύµβασης, αλλά µόνο εφόσον παραληφθεί το αντικείµενό της, ή συντρέξει
νόµιµη περίπτωση πρόωρης λύσης της (µε έκπτωση του αναδόχου ή µε διάλυση της
σύµβασης). Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται επιπλέον και µε τη λήξη του
χρόνου της σύµβασης και των νοµίµων παρατάσεών του, εκτός κι αν ορίζεται στην
σύµβαση διαφορετικά.
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Άρθρο 35
Ματαίωση της διάλυσης
Συναίνεση αναδόχου.
Αν ο ανάδοχος άσκησε δικαίωµα διάλυσης αλλά συναινεί στη µαταίωσή της, η
παρ. 1
σύµβαση νοµίµως συνεχίζεται. Ορίζεται η διαδικασία αποκατάστασης θετικών
ζηµιών του.
Έγκριση της µαταίωσης.
Η Προϊσταµένη Αρχή αποκλειστικά εντός τριµήνου αποφασίζει έγκριση
παρ. 2
µαταίωσης διάλυσης και αποζηµίωση αναδόχου (µε προσαρµογές προθεσµιών).
∆υνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.
Ρυθµίζεται η περίπτωση µαταίωσης της διάλυσης της σύµβασης, µε τη βούληση του
αναδόχου και µε την αναγνώριση εκ µέρους του κυρίου του έργου των απαιτήσεων του
αναδόχου για καταβολή αποζηµίωσης. Η µαταίωση διάλυσης ανήκει στη βούληση του
αναδόχου. (χωρίς να παραιτείται των δικαιωµάτων του).

Άρθρο 36
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης
Αποζηµίωση αναδόχου.
Σε διάλυση από τον εργοδότη, αποζηµίωση αναδόχου 10% της αµοιβής
υπολειπόµενων σταδίων.
Αποζηµίωση εκπονουµένου σταδίου.
Σε λύση σύµβασης κατά την εκπόνηση σταδίου αποζηµίωση 30%
παρ. 2
υπολειποµένου εκπονούµενου σταδίου. Για τα εκπονηθέντα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Πληρωµή αποζηµίωσης.
παρ. 3
∆ιαδικασία και χρόνος πληρωµής αποζηµίωσης.
Αµοιβή εκτελεσθεισών εργασιών ή υπηρεσιών.
Οι αποζηµιώσεις δεν θίγουν οφειλόµενες αµοιβές εκτελεσθεισών εργασιών ή
παρ. 4
υπηρεσιών
Ρυθµίζεται η αποζηµίωση που οφείλεται στον ανάδοχο σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης
µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου. Η αποζηµίωση αυτή διαφέρει αν αφορά στάδια που
προβλέπεται µεν από την σύµβαση η εκπόνησή τους, αλλά δεν άρχισαν ακόµα να
εκπονούνται (παρ.1) ή αν άρχισε και διακόπηκε η εκπόνησή τους (παρ.2). Η διαδικασία
αναγνώρισης της αποζηµίωσης ορίζεται στην παρ. 3. Στην παρ.4 ότι η αποζηµίωση είναι
άσχετη µε την καταβολή της αµοιβής των εκτελεσθεισών εργασιών.
παρ. 1

Άρθρο 37
Έγκριση της µελέτης-Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

παρ. 1

παρ. 2

Έγκριση µελέτης.
Η έγκριση από αρµόδιο κατά νόµο όργανο (αν δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία
έγκρισης). Αν απαιτείται γνώµη άλλων υπηρεσιών αυτές υποχρεούνται να την
υποβάλλουν εντός 2 µηνών (εκτός αν ειδικές διατάξεις προβλέπουν
διαφορετικά). Παρέλευση προθεσµίας θεωρείται θετική γνωµοδότηση.
Έκδοση απόφασης έγκρισης.
Η έγκριση γίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Απόφαση εντός 2 µηνών
από εµπρόθεσµη υποβολή. Αναστολή προθεσµίας αν εγγράφως ζητηθούν
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συµπληρώσεις ή διευκρινήσεις.
Έγκριση και προσωρινή παραλαβή ενδιαµέσων σταδίων.
Η έγκριση ενδιάµεσου σταδίου αποτελεί προσωρινή παραλαβή. Οριστική
παρ. 3
παραλαβή µε απόφαση Προϊσταµένης Αρχής µετά την έγκριση όλων των
σταδίων και βεβαίωση περαίωσης.
Παραλαβή της µελέτης.
Προθεσµία παραλαβής 3 µήνες από έγκριση πλήρων µελετών. (Ενιαία
παρ. 4
παραλαβή µελετών αρχικής και Συµπληρωµατικών συµβάσεων).
Αυτοδίκαιη παραλαβή.
Αυτοδίκαιη παραλαβή µετά 2 µηνο από όχληση αναδόχου. (η όχληση µετά την
παρ. 5
προθεσµία παρ.2)
Παραλαβή ενδιαµέσων σταδίων.
Επιτρέπεται η παραλαβή µελέτης αυτοτελούς τµήµατος έργου ή επιµέρους
παρ. 6
κατηγορίας ή σταδίου.
Παραλαβή αντικειµένου συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Η παραλαβή αντικειµένου σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως ορίζει η
παρ. 7
σύµβαση.
Στην απόφαση ∆17/04/17/Φ.Ν.439.3/22-1-07, άρθρο 13 «Έγκριση της µελέτης –
Παραλαβή της σύµβασης», ορίζεται η γενική διαδικασία έγκρισης των µελετών, εφόσον στις
ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία δεν υφίστανται διατάξεις περί εγκρίσεως. Για την
έγκριση απαιτείται συνεργασία του επιβλέποντα, της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του
αρµόδιου κατά νόµον οργάνου έγκρισης της µελέτης. Η έγκριση βεβαιώνει την τήρηση των
προδιαγραφών, των κανονισµών και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο
σύνταξης της µελέτης και βεβαιώνει για την ποσοτική και ποιοτική της επάρκεια.
Οι εγκρίσεις ή γνώµες άλλων υπηρεσιών, οργάνων, ή φορέων, που τυχόν απαιτούνται κατά
το νόµο για την έγκριση της µελέτης, πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία που έχει την
ευθύνη έγκρισης της µελέτης µέσα σε δυο µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της, αλλιώς
τεκµαίρονται ως θετικές, εκτός κι αν υφίστανται ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που θέτουν
άλλες προθεσµίες (παρ.1).
Η απόφαση έγκρισης της µελέτης πρέπει να εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες, εκτός αν έχει
ελλείψεις και ζητηθεί νοµίµως η συµπλήρωσή τους (παρ.2).
Οι παρ. 3-7 ρυθµίζουν την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης, µετά την κατά νόµο
έγκριση των µελετών και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί του ότι
περαιώθηκαν οι εργασίες της. Αν η παραλαβή δεν γίνει πραγµατικά, µπορεί να γίνει
πλασµατικά, αν παρέλθουν οι προθεσµίες που τίθενται στην παρ.5.

Άρθρο 38
Εµπειρογνώµονες

παρ. 1

Προϋποθέσεις ορισµού ειδικού εµπειρογνώµονα.
Επιτρέπεται µε απόφαση Προϊσταµένης Αρχής µετά σύµφωνη γνώµη Τεχνικού
Συµβουλίου φορέα κατασκευής, ο ορισµός εµπειρογνώµονα επιστήµονα
εγνωσµένου κύρους και φήµης και µεγάλης εµπειρίας, χωρίς εγγραφή στα
Μητρώα Μελετητών για ολιγοήµερη απασχόληση (Σε ειδικά ή µεγάλα έργα
υποδοµών ή έργων µε εφαρµογή µη διαδεδοµένη ειδικής µεθόδου µελέτης ή
κατασκευής).
Η αµοιβή εις βάρος του έργου, µε ηµερήσια αποζηµίωση από πίνακα κλάσεων
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εµπειρογνωµόνων εγκεκριµένων µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
Η αναθέτουσα Αρχή αναθέτει απευθείας µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών σε
εµπειρογνώµονες ως παρ. 1. Αν η αµοιβή υπερβαίνει τα εκάστοτε όρια
παρ. 2
κοινοτικής οδηγίας για υπηρεσίες απευθείας ανάθεση µόνο για περιπτώσεις β
και γ της παρ.2 άρθρου 10.
Ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου.
Η έγκριση ενδιάµεσου σταδίου αποτελεί προσωρινή παραλαβή. Οριστική
παρ. 3
παραλαβή µε απόφαση Προϊσταµένης Αρχής µετά την έγκριση όλων των
σταδίων και βεβαίωση περαίωσης.
Λύση της σύµβασης – οµάδα εµπειρογνωµόνων.
Η σύµβαση της παρ. 2 συνάπτεται µε απόφαση Αναθέτουσας Αρχής και µπορεί
να λυθεί οποτεδήποτε µονοµερής και αζηµίως για τον εργοδότη. Σε περίπτωση
παρ. 4
ανάθεσης σε οµάδα, η απόφαση ανάθεσης και η σύµβαση καθορίζει
λεπτοµέρειες για διαµόρφωση και διατύπωση της γνώµης της οµάδας.
Στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται η, κατ' εξαίρεση των διατάξεων ανάθεσης υπηρεσιών, πρόσληψη
εµπειρογνωµόνων, δηλαδή προσώπων υψηλού κύρους και αυξηµένων προσόντων, είτε για
προσωρινή στήριξη των υπηρεσιών του φορέα κατασκευής (παρ.1), είτε για µονιµότερη
υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη (παρ. 2-4).
Η απευθείας ανάθεση γίνεται µε σύµφωνη γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου, µε αυστηρές
προϋποθέσεις ανάθεσης για ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα και οι εµπειρογνώµονες µπορεί να
µην είναι γραµµένοι στα Μητρώα Μελετητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
Άρθρο 39
Εγγραφή στα µητρώα –Κατηγορίες – Πιστοποιητικά
Αρµόδια Υπηρεσία

παρ. 1

∆ικαιούµενοι εγγραφής.

παρ. 2

Μη δικαιούµενοι εγγραφής.

παρ. 3

∆ικαιούµενοι εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

παρ. 4

Εγγραφή και κατάταξη.

παρ. 5

Έκδοση πτυχίου.

παρ. 6

∆υναµικό πτυχίων.
∆ιαφοροποιούνται οι όροι για όλες τις τάξεις των πτυχίων.

παρ. 7

Όροι εγγραφής, ελέγχου, ανανέωσης και επέκτασης. Αρµόδια υπηρεσία.

παρ. 8

Γνωµοδοτική επιτροπή µητρώου.

παρ. 9

Γνωµοδοτική επιτροπή ενστάσεων.

.

Για την εφαρµογή του άρθρου απαιτείται η έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
Υπουργικών αποφάσεων και προς το παρόν ισχύουν οι διατάξεις που προέβλεπε ο Ν. 716/77
και τα Π.∆. και οι Υπουργικές αποφάσεις σε εφαρµογή του.

Άρθρο 40
Πειθαρχικός έλεγχος των µελετητών και των εταιρειών µελετών.
παρ. 1

Αρµόδιοι για τον έλεγχο.

παρ. 2

Πειθαρχικά αδικήµατα.

παρ. 3

Πειθαρχικές ποινές.

παρ. 4

Χρηµατικές ποινές.

παρ. 5

Όργανα – διαδικασία – όροι επιβολής ποινών.
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Ρυθµίζεται και οργανώνεται σε γενικές γραµµές ο πειθαρχικός έλεγχος των µελετητών και
εταιρειών µελετών, για κακή χρήση του πτυχίου τους και αθέτηση των υποχρεώσεών τους
από συµβάσεις του νόµου αυτού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τις υπηρεσίες της
ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στην παρ. 2 ορίζονται συγκεκριµένα τα πειθαρχικά παραπτώµατα και αντιστοιχούνται µε τις πειθαρχικές ποινές της παρ. 3. Μεταξύ των
περιπτώσεων είναι και η υποβολή ελλιπούς ή εσφαλµένης µελέτης. Η επιβολή πειθαρχικών ποινών συνοδεύεται από παρεπόµενες
χρηµατικές ποινές από 10.000 έως 50.000 € (παρ.4). Με την παρ. 5 χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση
Π.∆. για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών του πειθαρχικού ελέγχου.

Για την εφαρµογή του άρθρου απαιτείται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος το οποίο ακόµη
δεν έχει εκδοθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
∆ιοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών.
παρ. 1

Προθεσµία υποβολής ένστασης αναδόχου.
Πράξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τις οποίες ασκείται ένσταση.
Ενδεικτικά ορίζεται ποιες δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις της διοίκησης,
ώστε να µην ασκούνται απαράδεκτες ενστάσεις και προσφυγές, που έχουν ως
αποτέλεσµα την χωρίς λόγο ταλαιπωρία τόσο των διοικητικών όσο και των

παρ. 2

δικαστικών οργάνων. Επίσης ορίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των αναδόχων
ως προς την προθεσµία ένστασης και αίτησης θεραπείας και των οργάνων στα
οποία απευθύνονται οι ενδικοφανείς αυτές προσφυγές.

παρ. 3

Υποβολή ένστασης.
∆ιευκρινίζεται απόλυτα ο τρόπος άσκησης της ένστασης (ακόµα και µε
ταχυδροµική αποστολή ή µε FAX) µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών.

παρ. 4

Προθεσµία απάντησης από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

παρ. 5

Αίτηση θεραπείας από τον ανάδοχο.

παρ. 6

Αίτηση θεραπείας από τον κύριο του έργου.

παρ. 7

Ενηµέρωση αντισυµβαλλόµενου.

παρ. 8

Περιεχόµενο αίτησης θεραπείας.

παρ. 9

Απόφαση αρµοδίου οργάνου.

παρ. 10

Ταυτόχρονη εξέταση αιτήσεων θεραπείας αντισυµβαλλόµενων.

παρ. 11

Συζήτηση αίτησης θεραπείας.

παρ. 12

Έκδοση απόφασης.

παρ. 13

Μη συνυπολογισµός Αυγούστου στις προθεσµίες.

.
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∆ικαστική επίλυση διαφορών.
Ρυθµίζεται το ζήτηµα της αποδοχής της απόφασης επί της αιτήσεων
παρ. 14 θεραπείας από τον ανάδοχο και λύνεται το ζήτηµα που ανέκυψε προσφάτως,
σχετικά µε την εκτελεστότητα ή µη της απόφασης, αν ο ανάδοχος δεν την δεχτεί
καθ’ ολοκληρίαν αλλά µόνο κατά το µέρος που τον δικαιώνει.
Ρυθµίζεται λεπτοµερέστατα η διαδικασία διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των
διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.
Τα ενδικοφανή µέσα, µε τα οποία ελέγχεται από την ίδια τη διοίκηση η νοµιµότητα των
πράξεών της είναι (όπως και µέχρι τώρα) δύο: η ένσταση και η αίτηση θεραπείας. Σκοπός
των µέσων αυτών είναι η αποφυγή της προσφυγής στη δικαιοσύνη, η οποία επιφυλάσσεται
ως έσχατο µέσο διεκδίκησης του αναδόχου. Η άσκηση των µέσων αυτών είναι
υποχρεωτική, πριν την άσκηση της δικαστικής προσφυγής και από την µέχρι τώρα
εµπειρία αποκαλύπτεται ότι οι σχετικές διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν κατά κόρον για την
προβολή ενστάσεων απαραδέκτου ενώπιον των δικαστηρίων. Χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή
από τους εργοδότες οι ιδιαίτερα αυστηρές αυτές και τυπικές διατάξεις για να
απορρίπτονται οι προσφυγές των αναδόχων, αν κατά τύχη κάπου τις παραβίασαν.
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού ώστε να
υιοθετηθεί η πλούσια νοµολογία και να απλοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες
διευκολύνοντας την επί της ουσίας εκδίκαση των διαφορών.
Στις παραγράφους 4-11 ορίζονται οι διαδικασίες εκδίκασης της αίτησης
θεραπείας, ύστερα από την έκδοση γνωµοδότησης του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου. Για την έκδοση της γνωµοδότησης ορίζεται ιδιαίτερα λεπτοµερής
διαδικασία µε διασφάλιση του συνταγµατικού δικαιώµατος ακρόασης του αναδόχου.

Άρθρο 42
Άλλες διατάξεις.

παρ. 1

Ποινική δίωξη κατά υπαλλήλου.
Αναφέρονται τα θέµατα υπεράσπισης τεχνικών υπαλλήλων κατά τη άσκηση
των καθηκόντων τους σε περίπτωση ποινικής δίωξής τους

παρ. 2

Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

παρ. 3

Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ΥΑΣ - ΤΑΣ.

παρ. 4

Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ΤΑΣ - ΓΑΣ.

παρ. 5

∆ιάθεση κυκλοφοριακών στοιχείων.

παρ. 6

Αντικατάσταση παρ. 27 άρθρου 16 του Ν. 1418/1984.

παρ. 7

Αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 17 του Ν. 1418/1984.

παρ. 8

Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 3 του Ν. 3263/2004.

παρ. 9

Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 8 του Ν. 3263/2004.

.
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παρ. 10

Παρ. 3 άρθρου µόνου του Ν. ∆. 2726/1953.

παρ. 11

Αντικατάσταση παρ. 2β άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. (µελέτη – κατασκευή)
Αντικατάσταση των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 2β του άρθρου 4 του Ν.
1418/84 σχετικά µε τη εφαρµογή του διαδικασίας προεπιλογής και του
συστήµατος υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη-κατασκευή, οπότε
τούτο επιτρέπεται µόνον ύστερα από απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µετά από
γνώµη του Συµβουλίου Κατασκευών της ΓΓ∆Ε

παρ. 12

Αναστολή αδειών.

Περιέχει διατάξεις σηµαντικές µεν, οι οποίες όµως δεν αφορούν όλες στις συµβάσεις
ανάθεσης µελετών ή υπηρεσιών
Ενδεικτικά, θέµατα προσωπικού (παρ. 2, 3 και 4), θέµατα διάθεσης κυκλοφοριακών
στοιχείων σε τρίτους µε απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (παρ. 5), τροποποίηση της παρ. 27
του άρθρου 16 και του πέµπτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.1418/84
(παρ. 6 και 7), τροποποίηση της παρ. 2 εδαφ. έκτου του άρθρου 3 και αντικατάσταση
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3263/04 (παρ. 8 και 9), θέµατα
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών (παρ. 10), θέµατα
αναστολής χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών,
όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και θεσµοθέτηση των µελετών (παρ. 12).

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων.
Αναφέρονται ρυθµίσεις θεµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων.

Άρθρο 44
Λήξη εκκαθάρισης του Οργανισµού Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997.

Αναφέρονται ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997.

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Γενικές – Μεταβατικές διατάξεις

παρ. 1

παρ. 2

παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

παρ. 6

Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες έχει εφαρµογή ο Νόµος.
Ρυθµίζονται τα µεταβατικά ζητήµατα εφαρµογής του νέου νόµου, ο οποίος θα
εφαρµοσθεί στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων που η
προκήρυξή τους θα δηµοσιευτεί µετά την έναρξη ισχύος του. Ως δηµοσίευση
νοείται η πρώτη αποστολή προς δηµοσίευση είτε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ε.Κ. είτε σε ελληνικό έντυπο. Στις περιπτώσεις της ανάθεσης µε τη διαδικασία
των διαπραγµατεύσεων (του άρθρου 10) κρίσιµη θεωρείται η ηµεροµηνία
αποστολής της σχετικής πρόσκλησης προς τους καλούµενους να συµµετάσχουν
στη διαπραγµάτευση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6 α του Ν. 3481/2006 για τις µελέτες κατηγορίας
28 ο νόµος θα εφαρµοσθεί µετά την έκδοση του σχετικού Π.∆.
Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα
Έχει εκδοθεί η Εγκύκλιος 22/2006 αρ. πρωτ. ∆17γ/08/77/439.4/24-5-2006 µε
σχετικές οδηγίες για την θεσµοθέτηση τους.
Παραποµπή σε διατάξεις του Ν. 716/1977.
Αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις όπου µε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
γίνεται παραποµπή στις διατάξεις του καταργούµενου Ν.716/77.
Περί µητρώων διατάξεις του Ν. 716/1977.
Αντιµετωπίζεται το ζήτηµα των πτυχίων των µελετητών, τα οποία
εξακολουθούν και µετά την έναρξη ισχύος του νόµου να χρησιµοποιούνται
κανονικά στους διαγωνισµούς, µέχρι την έκδοση νέων πτυχίων, µετά την
εφαρµογή του Π.∆. που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου
39.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6 β του Ν. 3481/2006 επέρχονται αλλαγές στη
σύνθεση της Γ.Ε.Μ.
Αιτήσεις προς την υπηρεσία µητρώων. .
Αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής κλπ. στα µητρώα κρίνονται κατά το
δίκαιο που θα ισχύει την ηµέρα υποβολής της αίτησης.
Προεκτιµώµενες αµοιβές.
Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4,
η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από
παρόµοιες µελέτες και τις κείµενες περί αµοιβών µελετητών διατάξεις.

παρ. 7

Αµοιβές µελετών που ανατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Νόµου.

παρ. 8

Προετοιµασία του φακέλου του έργου.
Η προετοιµασία του φακέλου του έργου είναι υποχρεωτική (άρθρο 4 παρ. 11)
για όσες συµβάσεις προκηρυχθούν µετά την 1/1/2006. Μέχρι τότε, οι
αναθέτουσες Αρχές προκηρύσσουν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, έτσι όµως
ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή του νόµου αυτού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6 γ του Ν. 3481/2006 η προετοιµασία είναι
υποχρεωτική για προκηρύξεις µετά την 1-1-2007
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παρ. 9

παρ. 10

Κατηγορία ηλεκτρονικών µελετών.
Προστίθεται ιδιαίτερη κατηγορία µελετών µε αρ. 29, ηλεκτρονικές µελέτες και
τροποποιείται η κατηγορία 9 ώστε να είναι πλέον «..µηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές µελέτες».
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6 ε του Ν. 3481/2006 η παρ. 9 του άρθρου 45
καταργείται αφότου ίσχυσε.
Μελέτες ¨ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ¨ - Ο.Κ.Χ.Ε.
Προστίθεται µε το άρθρο 5 παρ. 6 δ του Ν. 3481/2006 και ορίζει ότι ο
κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών δεν ισχύει για µελέτες και υπηρεσίες που
προκηρύσσονται από την ¨Κτηµατολόγιο ΑΕ¨ και τον Ο.Κ.Χ.Ε.

Άρθρο 46
∆ιατηρούµενες και καταργούµενες διατάξεις
Ορίζονται οι διατηρούµενες και καταργούµενες διατάξεις, ενώ τίθεται γενική διάταξη
περί κατάργησης των εξαιρέσεων φορέων του δηµοσίου τοµέα από την εφαρµογή της
κοινής νοµοθεσίας περί µελετών και κατάργηση των κανονισµών τους. Επίσης
καταργούνται γενικές ή ειδικές διατάξεις που αντιτίθενται στο νόµο αυτό εκτός των
περιπτώσεων που διατηρούνται ρητά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 3481/2006 επέρχονται κάποιες διορθώσεις στο εν
λόγω άρθρο.

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Αναφέρεται ότι η έναρξη της ισχύος του νέου νόµου αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς του εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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Συµπεράσµατα
Από τον προβληµατισµό της Οµάδας Εργασίας, καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας
της, και την ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. στις 29-9-2006 µε θέµα την εφαρµογή
του Ν.3316/2005, µε την συζήτηση που ακολούθησε, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις για την
εφαρµογή του Ν. 3316/2005.
Ο νόµος έχει εφαρµογή για όλες τις µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες ανεξαρτήτως του ύψους της
αµοιβής.
Ο νόµος ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις ¨Αναθέτουσες Αρχές¨ όπως αυτές ορίζονται στην
παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόµου (µε εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨).
Προσδιορίζονται σαφώς οι όροι ¨µελέτη¨, ¨παροχή υπηρεσιών¨ και ¨προγραµµατική σύµβαση¨ και οι
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων. Αντίστοιχα προσδιορίζεται ποιος έχει
το δικαίωµα να είναι ¨µελετητής¨, ¨πάροχος υπηρεσιών¨ και ¨σύµβουλος¨.
Ένα από τα κοµβικά σηµεία για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νόµου είναι η
¨αναβάθµιση¨ των Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών σε συνδυασµό µε την ¨προσαρµογή¨ των
Πολιτικών Προϊσταµένων στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας. ∆ηλαδή :
η ¨παραγωγή¨ µελετών και έργων πρέπει να γίνεται µε σωστό προγραµµατισµό ακολουθώντας τις
σχετικές διαδικασίες (εγκύκλιος 38/2005 ¨Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων¨) για την
ωρίµανση τους και βεβαίως για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης τους.
η προετοιµασία του ¨φακέλου¨ του έργου ξεκινά από την σύλληψη της ανάγκης του έργου, και
ενηµερώνεται βήµα προς βήµα ώστε να παρέχει ανά πάσα στιγµή την πλήρη εικόνα των ενεργειών
που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου.
η πληρότητα των στοιχείων του ¨φακέλου¨ του έργου, διευκολύνει την Αναθέτουσα Αρχή να επιλέξει
την κατάλληλη διαδικασία, από τις προβλεπόµενες στον Νόµο, για την εκπόνηση των αναγκαίων
µελετών.
H πληρότητα των στοιχείων του ¨φακέλου¨ του έργου, σε συνδυασµό µε επίκαιρα στοιχεία από
παρόµοιες µελέτες, βοηθά την Αναθέτουσα Αρχή να υπολογίσει σωστά την προεκτιµώµενη αµοιβή,
ώστε να µην δηµιουργούνται προϋποθέσεις ενστάσεων και προστριβών είτε πριν είτε µετά την
υπογραφή της σύµβασης που έχουν σαν συνέπεια την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των µελετών.
Η προκήρυξη για την ανάθεση της µελέτης ή της υπηρεσίας που συντάσσει η Αναθέτουσα Αρχή
πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιµη συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφεροµένων. Αυτό
επιτυγχάνεται όταν τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης είναι ξεκάθαρα καθορισµένα και
δεν περιλαµβάνουν ¨φωτογραφικούς όρους¨. Η µεγαλύτερη συµµετοχή έχει σαν αποτέλεσµα την
επιλογή της ¨πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς¨, όπως αυτό ερµηνεύεται από
τις οδηγίες της Ε.Ε.
Ένα άλλο κοµβικό σηµείο είναι η διεξαγωγή του διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η επιτροπή διαγωνισµού, και µέσω αυτής η Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να εφαρµόζει σε όλες τις
αποφάσεις και ενέργειες της, τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και διαφάνειας (εγκύκλιος 7/2006) και
την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται από τον νόµο και τις οδηγίες της Ε.Ε. (εγκύκλιος
18/2006).
Η επιτροπή διαγωνισµού πρέπει σαφώς να ξεχωρίσει στην κρίση της τα κριτήρια επιλογής από τα
κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια επιλογής έχουν να κάνουν µε το ποιοι έχουν το δικαίωµα
συµµετοχής στην διαδικασία και τα κριτήρια ανάθεσης µε το ποια ¨οµάδα µελέτης¨ έχει την
καλύτερη πρόταση για την ¨συγκεκριµένη µελέτη ή υπηρεσία¨.
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Η σύναψη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πρέπει να εκλαµβάνεται
ως µία συνεργασία επωφελής και για τα δύο µέρη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την επίτευξη των
στόχων της µελέτης στο συντοµότερο δυνατόν χρονικό διάστηµα και µε τον αρτιότερο τεχνικά
τρόπο.
Τέλος, η έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκκρεµούν,
καθώς και η διόρθωση κάποιων µικροπροβληµάτων που έχουν εντοπιστεί, θα συνεισφέρουν στην
οµαλότερη προσαρµογή όλων των εµπλεκοµένων στην εφαρµογή του νόµου.

Υπουργικές αποφάσεις - Εγκύκλιοι
1

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/04/88/Φ.Ν.439 - 17/06/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 - Υποδείγµατα προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05.

2

3

4

5

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Α'
Αρ. Πρ. ∆17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ - 23/06/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 - Αποδοχή της αριθµ. 312/2005 γνωµοδότησης.(απ' ευθείας ανάθεση έως
30% Α)
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - ∆/νση Μελετών
Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ)
Αρ. Πρ. ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161 - 15/07/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Καθορισµός α)της βαρύτητας των κριτηρίων
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών β)του ενιαίου τρόπου βαθµολόγησης των
οικονοµικών προσφορών και γ)του κατωτάτου ορίου αµοιβών και του ανωτάτου ορίου
παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του
Ν.3316/05.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/02/103/ΦΝ 439 - 15/07/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 - Οδηγίες για το νέο Νόµο 3316/05 "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/07/116/Φ.Ν.439 - 03/08/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - Συµπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και
οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των
κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης.
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6

7

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Α'
Αρ. Πρ. ∆17α/04/122/ΦΝ 439 - 16/08/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - Γραφείο Υποστήριξης για την εφαρµογή των Νόµων 3263/2004
(ανάθεση δηµοσίων έργων) και 3316/2005 (ανάθεση µελετών και υπηρεσιών)
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Προγ/τος
Προτύπων & ∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) - Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων & Θεµάτων ΕΕ (δ)
Αρ. Πρ. ∆11δ/ο/5/142 - 08/11/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1564/2005 για την χρήση
τυποποιηµένων εντύπων στις δηµοσιεύσεις που αφορούν σε µελέτες και υπηρεσίες του
ν.3316/05.
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8

9

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
Αρ. Πρ. 3434 - 15/11/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 - Συµπλήρωση, αναµόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου
37/1995 "Περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων".
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 23/11/2005
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Α'
Αρ. Πρ. ∆17α/05/171/ΦΝ 438 - 17/11/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - Εφαρµογή του Ν.3414/2005

10

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Προγ/τος
Προτύπων & ∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) - Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων & Θεµάτων ΕΕ (δ)
Αρ. Πρ. ∆11δ/ο/5/167 - 20/12/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 - Κατώτατα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, τα
οποία θα εφαρµόζονται από την 1-1-2006

11

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. & Κωδικοπ.
(∆17) - Τµήµα Α'
Αρ. Πρ. ∆17α/09/192/ΦΝ 438 - 23/12/2005

12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 - ∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν.3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε µε τον ν.3414/2005.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. & Κωδικοπ.
(∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/09/9/ΦΝ 417 - 18/01/2006

13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - Εφαρµογή της Κοινής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/06/19/ΦΝ 417.1 - 31/01/2006

14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - Εφαρµογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις εργών,
προµηθειών και υπηρεσιών στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17)
Αρ. Πρ. ∆17α/06/18/ΦΝ. 437 - 02/02/2006
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Έγκριση 2ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών
διακηρύξεων δηµοσίων έργων
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15

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Προγ/τος
προτύπων & ∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) - Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων & Θεµάτων ΕΕ (δ)
Αρ. Πρ. ∆11δ/ο/1/13 - 07/02/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 - Κατώτατα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, τα οποία
θα εφαρµόζονται από την 1-2-2006.

16

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/10/33/ΦΝ 417 - 27/02/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - Οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της ίσης µεταχείρισης και
διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων και µελετών

17

18

19

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/08/77/439.4 - 24/05/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 - Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων
οργάνων στις συµβάσεις του ν.3316/05.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/05/106/Φ.8γ - 13/07/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε:
Α. Την τήρηση περιόδου αναµονής πριν τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων έργων και
µελετών.
Β. Τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την ανάθεση συµβάσεων υποψηφίων οι οποίοι
προβάλλουν επιφυλάξεις για την νοµιµότητα όρων της διακήρυξης.
Γ. Την προβολή της έγκαιρης απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δηµοσίου
συµφέροντος προκειµένου να απορριφθούν από τα δικαστήρια αιτήσεις ασφαλιστικών
µέτρων.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Α' & Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/03/114/ΦΝ 443 - 26/07/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 - Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου έργων και µελετών

20

21

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Α'
Αρ. Πρ. ∆17α/02/127/ΦΝ 443 - 25/08/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 - ∆ηµοσίευση του ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και την
ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3 - 18/10/2006 (ΦΕΚ Β1561/24-10-2006)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – ∆ιαδικασία φύλαξης των οικονοµικών
προσφορών από την υποβολή µέχρι και την αποσφράγιση τους κατά την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
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22

23

24

25

26

27

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/05/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ 1591/30-10-06)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Καθορισµός της διαδικασίας αναθεώρησης της
συµβατικής αµοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316 /2005.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β1611/02-11-2006)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Περιεχόµενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ.
3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών µελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων
της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Περιεχόµενο προκαταρκτικών µελετών για
συγκοινωνιακά έργα (οδικά, σιδηροδροµικά κλπ), για τεχνικά (γέφυρες-σήραγγες)
συγκοινωνιακά έργα, για λιµενικά έργα, για υδραυλικά έργα, καθώς και για κτιριακά έργα.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/08/173/ΦΝ 443/20-11-2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.28 – ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την προσθήκη εκπροσώπου των
εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συµβουλίων των φορέων του
∆ηµόσιου τοµέα. Στην παρ.3, αναφέρεται ότι κατά την άποψη του ΥΠΕΧΩ∆Ε ,κατά τον
καθορισµό των αποφαινοµένων οργάνων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, για τις
συµβάσεις µελετών και συναφών υπηρεσιών, να περιλαµβάνεται και εκπρόσωπος των
οργανώσεων των µελετητών.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/10/179/ΦΝ 443/29-11-2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.29 – Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στα πλαίσια
των διαγωνισµών ανάθεσης συµβάσεων έργων και µελετών.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/02/180/ΦΝ 439.3/30-11-2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.31 – ∆ηµοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/01/17/ΦΝ 439/22-1-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.1 – Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή διατάξεων του Ν. 3316/2005, που
αφορούν την συγκρότηση της οµάδας µελέτης των διαγωνιζοµένων και τον τρόπο σύνταξης
των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών.

28

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/04/17/ΦΝ 439.3/22-1-2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Καθήκοντα και αρµοδιότητες των υπαλλήλων
που ασκούν την επίβλεψη των µελετών.
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29

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε.
Αρ. 10883/12-3-2007 (ΦΕΚ 447 Β΄ 3-4-2007)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Παρεκκλίσεις Κτηµατολογίου Α.Ε.

30

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα γ’
Αρ .Πρ. ∆17γ/05/45/ΦΝ 439.4/13-3-2007 (ΦΕΚ 447 Β΄ 3-4-2007)

31

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.10 – Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα γ’
Αρ .Πρ. ∆17γ/10/76/ΦΝ 439.3/16-5-2007

32

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.12 – Αµοιβή επιτροπών διαγωνισµού.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα γ’
Αρ .Πρ. ∆17γ/07/82/ΦΝ 444/23-5-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.13 – ∆ηµοσίευση Π.∆. 60/2007. Προσαρµογή στην οδηγία 2004/18/ΕΚ.

33

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα γ’
Αρ .Πρ. ∆17γ/01/85/ΦΝ 439/30-5-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 – ∆ηµοσίευση προκηρύξεων – επαρκής αιτιολόγηση πρακτικών
αξιολόγησης – δηµοσίευση γνωστοποίησης

34

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/05/107/ΦΝ 439/20-7-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.22 – Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου
18 του Ν. 3316/2005.

35

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/06/168/ΦΝ 439.1/5-12-2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις
διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3316/2005. Ισχύουν υποχρεωτικά για τις
προκηρύξεις που θα γίνουν µετά την 1-1-2008 και αφορούν ανοικτή διαδικασία τύπου Α και
Γ και προσαρτήµατα (υποδείγµατα για συµπλήρωση στοιχείων), και δηµοσίευση
Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση µελετών και
υπηρεσιών του Ν. 3316/05.
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36

37

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/03/170/ΦΝ 439.1/10-12-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.29 – Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των νέων εγκεκριµένων
προκηρύξεων Α (διαδικασία του άρθρου 7) και Γ (διαδικασία του άρθρου 9) για την
ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών κατά τον Ν.3316/2005. Ισχύει υποχρεωτικά για
τις προκηρύξεις που θα γίνουν µετά την 1-1-2008.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/04/170/ΦΝ 380/10-12-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.30 – Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που
τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών.

38

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρωτ. ∆17γ/06/175/ΦΝ 439/20-12-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.34 ∆ηµοσίευση Υπουργικής απόφασης για την έγκριση προτύπων τευχών
προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3316/2005.

39

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ. Συντον. &
Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα γ΄
Αριθ. Πρωτ. ∆17γ/05/15/Φ.1.3./4-2-2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2 – Οδηγίες α) για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί
ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συµβάσεις µελετών και έργων και β) την δηµοσιοποίηση
προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δηµοσίων
συµβάσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
µελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.

1

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - ∆/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ)
Αρ. Πρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257 - 09/08/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Έγκριση Κανονισµού
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της
παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.
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2

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - ∆/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ)
Αρ. Πρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2361 - 30/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Έγκριση της Α' Βελτίωσης
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ.
Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'

3

Αρ. Πρ. ∆17γ/06/10/ΦΝ439 - 20/01/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 - Α' Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών
Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.3316/2005.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ.
Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'

4

5

Αρ. Πρ. ∆17γ/10/39/ΦΝ439 - 15/03/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2006. Νέα τιµή
1,036
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - ∆/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ)
Αρ. Πρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229 - 4/7/2006
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Έγκριση της Β' Βελτίωσης
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ.
Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'

6

Αρ. Πρ. ∆17γ/09/119/Φ.Ν.439.3 - 08/08/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 - Γνωστοποίηση έκδοσης της "Β' Βελτίωσης του Κανονισµού
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005"
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8

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ.
Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/07/41/Φ.Ν.439/6-3-2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.6 – Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2007. Νέα τιµή
1.066.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε. - Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης και Προγ/τος - ∆/νση Νοµοθ.
Συντον. & Κωδικοπ. (∆17) - Τµήµα Γ'
Αρ. Πρ. ∆17γ/05/27/Φ.Ν.439/29-2-2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 – Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2008. Νέα τιµή
1,108
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Εγκύκλιος 34//2007 (αρ. πρωτ. ∆17γ/06/175/ΦΝ439/20-12-2007)
Απόφαση ∆17γ/06/168/ΦΝ439/5-12-2007)
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)

1

2

3

4

5

6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Α (υποχρεωτικά)
Για µελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 34//2007 (αρ. πρωτ. ∆17γ/06/175/ΦΝ439/20-12-2007)
Απόφαση ∆17γ/06/168/ΦΝ439/5-12-2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Α1 (πιλοτικά)
Για µελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Β (πιλοτικά)
Για µελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Β1 (πιλοτικά)
Για προκαταρκτικές µελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Γ (υποχρεωτικά)
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών
κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 34//2007 (αρ. πρωτ. ∆17γ/06/175/ΦΝ439/20-12-2007)
Απόφαση ∆17γ/06/168/ΦΝ439/5-12-2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος Γ1 (πιλοτικά)
Για υπηρεσίες που ανατίθενται
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7

8

κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος ∆ (πιλοτικά)
Για την ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών
κατά το άρθρο 8 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τύπος ∆1 (πιλοτικά)
Για την ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
κατά το άρθρο 8 του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005)
Εγκύκλιος 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005)
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1

2

3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Για την εκπόνηση µελετών
κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Για την εκπόνηση µελετών µε συµφωνία-πλαίσιο
κατά το άρθρο 8 του Ν.3316/05
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Για την παροχή υπηρεσιών
κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05
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Οδηγίες προς τις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού
Γενικά

Ο Νόµος 3316/2005 περί «ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» εισάγει πολλά νέα στοιχεία στις διαδικασίες
ανάθεσης µελετών και υπηρεσιών και ενσωµατώνει την χρήση των νέων τεχνολογιών.
Τα βασικά από τα νέα αυτά στοιχεία είναι :
Αναλυτική προετοιµασία Αναθετουσών Αρχών για την προκήρυξη.
Υπολογισµός προεκτιµώµενης αµοιβής
Ενιαία διαδικασία προκηρύξεων για όλες τις αναθέτουσες αρχές.
Υποβολή οικονοµικής προσφοράς.
Εγγύηση συµµετοχής.
Χρόνος υποβολής προσφορών.
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

Αναλυτική προκήρυξη.
Η αναλυτική προκήρυξη γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων που είναι πλέον ενιαία
για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές.
Κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3316/2005 έχει εκδοθεί η απόφαση
∆17γ/06/168/Φ.Ν.439.1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2333/10-12-2007) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε την οποία
εγκρίνονται τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων τύπου Α και Γ. Σύµφωνα µε την απόφαση η χρήση των
πρότυπων τευχών είναι υποχρεωτική για τις προκηρύξεις που θα εγκριθούν µετά την 1-1-2008.
Πιλοτικά πρότυπα τεύχη έχουν εγκριθεί µε την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/176-2005) και την Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005). Σχετικά έχει εκδοθεί η
εγκύκλιος Ε29/10-12-07 , µε οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των εγκεκριµένων προκηρύξεων.
Αναλυτικά στην εκάστοτε κατά περίπτωση προκήρυξη του διαγωνισµού, ορίζονται η Αναθέτουσα
Αρχή, η διαδικασία παραλαβής των τευχών, ο τρόπος παροχής διευκρινήσεων, οι προϋποθέσεις
έγκυρης συµµετοχής, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής φακέλου, η διαδικασία παραλαβής και
αξιολόγησης των προσφορών, η διαδικασίες ενστάσεως, η διαδικασία υπογραφής σύµβασης, η σειρά
ισχύος των συµβατικών τευχών, η γλώσσα της διαδικασίας (Ελληνική), η εφαρµοστέα Νοµοθεσία, το
τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία, η εφαρµοζόµενη διαδικασία επιλογής αναδόχου, τα
κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης, ο τρόπος σύνταξης της οικονοµικής προσφοράς, ο χρόνος ισχύος
των προσφορών, η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής, οι
εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, ο τρόπος και χρόνος δηµοσίευσης αλλά ορίζονται και οι
δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, η προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων (λόγοι
αποκλεισµού), η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά
έγγραφα, τα κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς, το περιεχόµενο του φακέλου συµµετοχής και τα
δικαιολογητικά νοµιµοποίησης προσωπικής κατάστασης επιλεγέντος αναδόχου.
Περιλαµβάνει επίσης φάκελο του έργου (τεχνικά δεδοµένα), συγγραφή υποχρεώσεων (υπάρχει
αντίστοιχο πρότυπο τεύχος), έντυπο οικονοµικής προσφοράς και προσαρτήµατα µε υποδείγµατα
δηλώσεων , πινάκων, εγγυητικών επιστολών κλπ. ζητουµένων στοιχείων των αιτήσεων συµµετοχής.
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Συνηµµένα µε την προκήρυξη παραδίδεται τεύχος σηµειώσεων- παρατηρήσεων της συντάσσουσας
την προκήρυξη υπηρεσίας, για την ορθή σύνταξη της προσφοράς και την ερµηνεία των όρων
προκήρυξης που εφαρµόζει η υπηρεσία.
Επιτροπή διαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21, είναι τριµελής (πενταµελής) και ορίζεται
από την Προϊσταµένη Αρχή. ∆ύο (τέσσερα) από τα µέλη είναι υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους
που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, και ένας από αυτούς
ορίζεται πρόεδρος. Το τρίτο (πέµπτο) µέλος είναι ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. ∆εν µπορεί πλέον στην
επιτροπή να συµµετέχουν άλλα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
Άποψη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. είναι ότι οι υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής, θα πρέπει να είναι µηχανικοί.
Με την εγκύκλιο Ε29/∆17γ/10/29-11-06 "οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στα
πλαίσια διαγωνισµών ανάθεσης συµβάσεων έργων και µελετών, ορίζεται ότι τα µέλη των επιτροπών
δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν σχέση µε τους διαγωνιζόµενους".
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει αυξηµένες υποχρεώσεις αλλά και δικαιοδοσίες σε σχέση µε το
παρελθόν. Για τον λόγο αυτό µε την ∆17γ/10/16-5-07 ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και
ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθορίστηκαν οι αµοιβές των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και του Γραµµατέα
της.
Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής πρέπει να δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ, για να µπορεί να
καταβληθεί η αµοιβή στα µέλη της. Ο πρόεδρος της επιτροπής στο πέρας των εργασιών, υπογράφει
κατάσταση µε τις συνεδριάσεις που έγιναν πέραν του νόµιµου ωραρίου ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µε
µέγιστο ανά έτος τις 50 συνεδριάσεις.
Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται δηµόσια για την παραλαβή των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος την προκαθορισµένη από την προκήρυξη ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού.
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. θα πρέπει κατ’ αρχήν να έχει µελετήσει καλά το Νόµο 3316/2005 και το
περιεχόµενο της πλήρους προκήρυξης, (όχι µόνο της περίληψης) και να είναι προετοιµασµένος
σχετικά µε το θέµα και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Επειδή οι προκηρύξεις τώρα είναι
πολυσέλιδες η ενηµέρωση του εκπροσώπου επί του κειµένου τους δεν µπορεί να γίνει επί τόπου την
ώρα που λήγει ο διαγωνισµός, και αρχίζουν να ανοίγονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών. Η ίδια
προετοιµασία για τα απαιτητά στοιχεία από την προκήρυξη πρέπει να έχει γίνει και από τα άλλα µέλη
της Επιτροπής.
Για τον λόγο αυτό προτείνοµε όταν το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ορίζει ένα µέλος του εκπρόσωπο σε Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, να ζητά από την Αναθέτουσα Αρχή, ένα πλήρη φάκελο της προκήρυξης, ο οποίος να
τίθεται εγκαίρως στην διάθεση του εκπροσώπου.
Πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., πρέπει να ελέγξει τα
παρακάτω για έλεγχο του νοµότυπου της προκήρυξης, τα οποία βεβαίως δεν επηρεάζουν το έργο της
επιτροπής :
Την έγκριση της προκήρυξης από την Προϊσταµένη Αρχή, όταν πρόκειται για την σύναψη των
συµβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών µελετών και προµελέτης µε την ίδια προκήρυξη.
Την συµβατότητα της προεκτιµώµενης αµοιβής (για ολόκληρη τη µελέτη), µε την τάξη των
απαιτουµένων αντιστοίχων πτυχίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2γ, η τάξη πτυχίου ορίζεται για το
σύνολο των σταδίων της µελέτης. Οι τιµές του κανονισµού βάσει των οποίων υπολογίζεται η
προεκτιµώµενη αµοιβή (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, Α΄ Βελτίωση
του Κανονισµού µε Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και Β΄ Βελτίωση
του Κανονισµού µε Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/7-7-2006). Εάν στην
προκήρυξη καλούνται υποψήφιοι εγγεγραµµένοι σε τάξη ανώτερη από αυτήν που προκύπτει µε βάση
την προεκτιµώµενη αµοιβή, πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχει γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου, ότι απαιτείται αυξηµένη εµπειρία για την εκπόνηση της συγκεκριµένης µελέτης. Αυτό
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ισχύει και για συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε το άρθρο 4 παρ. ε του Ν. 3621/20-12-07 και την
εγκύκλιο Ε30/10-12-07.
Εάν η δηµοσίευση της προκήρυξης έχει γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Νόµο, δηλ. στο
ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, σε ηµερήσια Αθηναϊκή εφηµερίδα (Πανελλήνιας
κυκλοφορίας) και σε ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του Νοµού, και αν έχει µεσολαβήσει
χρόνος µικρότερος των 52 ηµερών από την ηµέρα αποστολής της προκήρυξης για δηµοσίευση της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΤΕΕ και στις εφηµερίδες, η χρόνος
µικρότερος των 36 ηµερών όταν έχει δηµοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η 30 ηµερών όταν
πρόκειται για ανάθεση συµβάσεων κάτω του ορίου των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, έως
την ηµέρα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος η προσφοράς. Οι ηµέρες αποστολής 1. της
πρόσκλησης και 2. της υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η προσφοράς, δεν
υπολογίζονται. Εάν πρόκειται για κλειστή διαδικασία και για διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
ελέγχονται αν τηρήθηκαν οι προθεσµίες που αναγράφονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του Νόµου. Ο
εκπρόσωπος του ΤΕΕ πρέπει να ενηµερώνεται εάν για την συγκεκριµένη σύµβαση µελετών η
υπηρεσιών έχει γίνει από την αναθέτουσα Αρχή δηµοσίευση της γνωστοποίησης, µε προκαταρκτική
προκήρυξη στην αρχή του οικονοµικού έτους (παρ. 4 άρθρου 12) για την πρόθεση ανάθεσης της, για
τον έλεγχο τήρησης των προθεσµιών, από αποστολή της περίληψης της προκήρυξης έως την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αλλάζουν 52 η 36 ηµέρες αντίστοιχα).
∆εν φαίνεται από τις διατάξεις του Νόµου, η τυχόν παράλειψη της ενέργειας αυτής να έχει άλλες
συνέπειες στην νοµιµότητα της µεταγενέστερα δηµοσιευµένης κανονικής προκήρυξης. Με το άρθρο
4 παρ. 4 εδ. δ του Ν. 3621/20-12-07 δίδεται η δυνατότητα εφαρµογής των διατάξεων των παρ. 5 και
6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/07. Έτσι αν η περίληψη της προκήρυξης σταλεί µε ηλεκτρονικό µέσο,
συντέµνεται ο χρόνος από την αποστολή προκήρυξης έως την υποβολή προσφορών κατά 7 ηµέρες,
και αν από την ηµέρα αποστολής αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα τα συµβατικά τεύχη,
τότε η σύντµηση είναι 5 ηµέρες επιπλέον.
Για τις µελέτες πάνω από το όριο των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ (π.χ προϋπολογισµού
παροχής υπηρεσιών >206.000,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ από 1-1-08 κανονισµός 4-12-07) θα πρέπει να
υπάρχει και να ελέγχεται το αποδεικτικό, ότι περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η ηµεροµηνία του αποδεικτικού πρέπει να είναι πριν από
την αποστολή για δηµοσιεύσεις σε Ελληνικό έντυπο η στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Στο έγγραφο
αποστολής για δηµοσίευση πρέπει να αναφέρεται και η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τους διαγωνισµούς που θα γίνουν µετά την
1-9-07, οι δηµοσιεύσεις θα γίνουν στις εφηµερίδες του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3316/2005 και επί
πλέον οι δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. Α3 και Β3 του Ν. 3548/2007 (Εγκύκλιος 15/305-07). Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ, θα πρέπει να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες για το
εάν έχει γίνει ένσταση κατά της προκήρυξης ή των τευχών του διαγωνισµού καθώς και το
αποτέλεσµα της εκδίκασης της. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το αποτέλεσµα της εκδίκασης της
ένστασης να έχει κοινοποιηθεί σε όσους είχαν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισµού.
Αντίστοιχα σε περίπτωση που έχουν δοθεί διευκρινίσεις – απαντήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή σε
ερωτήµατα που της απηύθυναν υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί σε όσους είχαν
παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισµού.
Από τα παραπάνω στην µεν περίπτωση 5 υπάρχει η πιθανότητα της δικαστικής προσφυγής
υποψηφίου, στη δε περίπτωση 6 οι διευκρινίσεις – απαντήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη της Επιτροπής εάν επηρεάζουν την τεχνική περιγραφή του έργου.
Αν ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα σε σχέση µε τα παραπάνω θα
πρέπει να ενηµερώσει άµεσα το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ώστε να αυτό να παρέµβει όπου είναι αναγκαίο.
Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ, θα πρέπει επιπρόσθετα, να έχει µελετήσει και τον φάκελο του έργου, για
την σύνταξη του οποίου επιµελείται η Υπηρεσία που έχει την ευθύνη του διαγωνισµού. Τα στοιχεία
του φακέλου, δηλαδή α) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου β) την τεκµηρίωση σκοπιµότητας
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του έργου γ) το πρόγραµµα των απαιτουµένων µελετών και υπηρεσιών και δ) την απαιτούµενη
δαπάνη, πρέπει να είναι εις γνώση του εκπροσώπου ,προκειµένου αυτός να µπορέσει να έχει
τεκµηριωµένη άποψη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
Εννοείται ότι και τα άλλα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη γνώση του φακέλου του έργου.
Κριτήρια επιλογής – κριτήρια ανάθεσης.
Ως κριτήρια ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αποκλειστικά η
χαµηλότερη τιµή, είτε η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά».
Η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» δεν είναι απαραίτητα και η χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά.
Όταν η αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την σύµβαση στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά , µπορεί να χρησιµοποιήσει ως υποκριτήρια για την
αξιολόγηση της προσφοράς κάποια που αναφέρουν ενδεικτικά οι σχετικές κοινοτικές Οδηγίες , όπως
η τιµή , η προθεσµία εκτέλεσης , τα έξοδα λειτουργίας, η αποδοτικότητα , η τεχνική αξία κλπ. Θα
µπορούσαν να αναφερθούν κριτήρια όπως η µεθοδολογία των εργασιών.
Η διαδικασία επιλογής των καταλλήλων αναδόχων πρέπει να διακρίνεται πλήρως από την διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης. Κάθε διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης (υπηρεσιών, έργων αλλά
και προµηθειών), διεξάγεται σε δύο διαδοχικές φάσεις οι οποίες είναι απολύτως διακριτές µεταξύ
τους. Η ύπαρξη αυτών των φάσεων αντιστοιχεί σε διαφορά του περιεχοµένου τους, η οποία έχει ως
συνέπεια την διαφοροποιούµενη κρίση της αναθέτουσας αρχής σε κάθε φάση. Παρότι η ταυτόχρονη
πραγµατοποίηση του ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόντων και της ανάθεσης δεν
απαγορεύεται, οι δύο διαδικασίες διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και έχουν διαφορετικούς
στόχους:
Η πρώτη διακρίνει ανάµεσα στους υποψηφίους εκείνους που είναι κατάλληλοι (από άποψη τυπικών
προσόντων, εµπειρίας και τεχνικών δεδοµένων) να αναλάβουν της συγκεκριµένη σύµβαση, ενώ η
δεύτερη να διακρίνει ποια από τις προσφορές των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι είναι η
καλύτερη για την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης. (Εγκύκλιος Ε29/3-8-2005)
Συµπερασµατικά ο διαγωνισµός έχει δύο διακριτές φάσεις:1) τον έλεγχο της καταλληλότητας του
υποψηφίου δηλαδή το στάδιο της διαπίστωσης α) του δικαιώµατος συµµετοχής β) της προσωπικής
και επαγγελµατικής καταλληλότητας και γ) της ποιοτικής επιλογής µε γνώµονα ειδικά προσόντα
τεχνικής ικανότητας που τέθηκαν στην προκήρυξη (κριτήρια επιλογής) και 2)την ανάδειξη της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς (κριτήρια ανάθεσης).
Εν κατακλείδι χρήση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως κριτηρίων ανάθεσης συγκεκριµένης
σύµβασης παραβιάζει τις διατάξεις των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Άποψη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. είναι ότι όπου προβλέπεται κριτήριο γνώσης των τοπικών συνθηκών να
αξιολογούνται καλύτερα, µέσα στα όρια βαθµολόγησης του κριτηρίου, οι µελετητές της περιφέρειας,
επειδή όντως έχουν καλύτερη γνώση των τοπικών συνθηκών . (σχετ. παρ. 21.7.4 πρότυπης
προκήρυξης τύπου Α, δεν εννοείται η εντοπιότητα).
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς εις διπλούν (άρθρο 21.1 προκήρυξης)
στο διαγωνισµό, υπογράφεται (κατά περίπτωση) από
ατον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή
βτον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή
γτους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων ή
δ- τον από κοινού ορισθέντα ως άνω κοινό εκπρόσωπο, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 29 παρ.Ε2.
Η αίτηση συνοδεύεται µε α) Πίνακα Περιεχοµένων και
β) Υπεύθυνες δηλώσεις µελών σύµπραξης
(όπως ορίζονται στο άρθρο 21.1 σελ. 25
προκήρυξης)
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Στοιχεία που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των υστέρων σύµφωνα µε τη προκήρυξη.(εφόσον
προβλέπεται )
Παραλαβή προσφορών από την επιτροπή διαγωνισµού.
Οι φάκελοι προσφορών που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,
κρατούνται στο γραφείο του Προϊσταµένου µε ευθύνη του και παραδίδονται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, οπότε είναι και η πρώτη συνεδρίαση της
Επιτροπής. Συντάσσεται πρακτικό παράδοσης των φακέλων από το Προϊστάµενο της Υπηρεσίας,
στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός των φακέλων που παραδίδονται και ότι δεν παρατηρήθηκε
πρόβληµα στη φύλαξή τους. Το πρακτικό συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ή µέλος
της Επιτροπής που ορίστηκε γι αυτό, που παραλαµβάνει τους φακέλους για αξιολόγηση. Η φύλαξη
των φακέλων στη συνέχεια, γίνεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής (αρ. Απόφασης
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-06).
∆ικαίωµα συµµετοχής - πτυχία.
(άρθρο 21 προκήρυξης τύπου Α, τύπου Γ παρ. Ε εγκυκλίου Ε29/07)
Οι δικαιούµενοι να λάβουν µέρος στους διαγωνισµούς του Ν. 3316/2005 αναφέρονται στο άρθρο 14
του νόµου και για την διαπίστωση της επαγγελµατικής τους καταλληλότητας και την εφαρµογή της
ποιοτικής επιλογής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 15,16 και 17.
Οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούµενες κατηγορίες και τάξεις µελέτης,
όπως ορίζονται στην προκήρυξη.
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους
καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συµµετοχής
στο διαγωνισµό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους
εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, αναγκαία
προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. 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 την καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούµενη τάξη
κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο αποκλεισµού ο υποβιβασµός του
πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
Εγγύηση συµµετοχής.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης
αµοιβής. Εκδίδεται από το ΤΣΜΕ∆Ε, τις τράπεζες ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε
περίπτωση σύµπραξης εκδίδεται υπέρ όλων, έστω και αν έχει εκδοθεί µία για κάθε συµπράττοντα.
Συντάσσονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα της προκήρυξης και µε ποινή αποκλεισµού και πρέπει να
αναγράφει :
α) ανάληψη υποχρέωσης πιστωτικού ιδρύµατος να καταβάλει απροφασίστης το ποσόν,
β) στοιχεία ότι αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό και υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου,
γ) το ποσόν της εγγύησης και
δ) ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της.
ε) τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, ∆ιεύθυνση)
Ο χρόνος ισχύος της προβλέπεται από την προκήρυξη.
Σύµπραξη - κοινοπραξία.
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Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύµπραξης, υποβάλλεται δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν
περί :
απερί επιλογής της µορφής (σύµπραξης ή Κοινοπραξίας), του ορισµού κοινού εκπροσώπου και
αναπληρωτή του.
βδήλωση αποδοχής κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή του.
γ(επί συµπράξεων): καθορισµού του τρόπου κατανοµής της αµοιβής (όχι σε Κ/Ξ).
Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε
σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και της Νοµοθεσίας Φορολογίας Εισοδήµατος και αν δεν δηλώνεται ρητώς
ότι οι συµµετέχοντες υποβάλουν αίτηση ως κοινοπραξία, θεωρείται ότι συµµετέχουν ως σύµπραξη.
Οικονοµική προσφορά.
Ο κλειστός φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισµένος και θα περιέχει το
χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτότυπο έντυπο προσφοράς.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, κατά
τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να
υπογράφεται από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), το νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της
νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
Η προσφερόµενη έκπτωση ανά κατηγορία µελέτης πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισµού
του διαγωνιζοµένου, ολογράφως.
Για τον υπολογισµό του ποσού της προσφοράς του διαγωνιζόµενου για το σύνολο της σύµβασης, το
ποσοστό έκπτωσης :
α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης στρογγυλοποιηµένο στην προς τα άνω
πλησιέστερη µονάδα ευρώ και
β) στη συνέχεια προστίθενται τα ποσά αυτά και προκύπτει η συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία
για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου µετατρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή
αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Με την ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζεται ο
τρόπος φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την υποβολή έως την αποσφράγιση τους.
Όταν έχουν ασκηθεί ασφαλιστικά µέτρα κατά των αποφάσεων προηγουµένου σταδίου, δεν
ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές, γιατί υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί ο διαγωνισµός.
Πρόσβαση στις πληροφορίες.
Ο Νόµος 3316/2005, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του,
τα πρότυπα τεύχη των προκηρύξεων και όλη η σχετική νοµοθεσία και νοµολογία βρίσκονται σε
ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (http://www.tee.gr) και
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (http://www.ggde.gr) .
Επίσης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος δηµοσιεύονται οι περιληπτικές
προκηρύξεις όλων των διαγωνισµών εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
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∆ιαδικασία άρθρου 6
Ανάθεση προκαταρκτικών µελετών και προµελέτης
µε την ίδια προκήρυξη
Γενικά.
Στην περίπτωση του άρθρου 6 γίνεται σε πρώτη φάση η επιλογή τριών έως πέντε µελετητών στους
οποίους ανατίθεται η εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης µε κατ’ αποκοπή αµοιβή (χωρίς
οικονοµική προσφορά).
Αυτοί συντάσσουν την προκαταρκτική µελέτη στον χρόνο που προβλέπει η προκήρυξη και η
σύµβαση και την υποβάλλουν µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής για την ανάθεση της προµελέτης (µε
οικονοµική προσφορά).
Αξιολογούνται οι προκαταρκτικές µελέτες και σε συνδυασµό µε την τεχνική και οικονοµική
προσφορά για την προµελέτη επιλέγεται ο ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η προµελέτη και
εγκρίνεται η προκαταρκτική του µελέτη.
Οι προκαταρκτικές µελέτες που κρίνονται παραδεκτές παραλαµβάνονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και καταβάλλεται η αµοιβή στους αναδόχους. Στον επιλεγέντα ανάδοχο καταβάλλεται
επιπλέον 50% της αµοιβής. Επί ισοβαθµίας η προσαύξηση κατανέµεται µεταξύ των ισοβαθµούντων.
Στην περίπτωση που γίνεται η ανάθεση µόνο της προκαταρκτικής µελέτης, οι ανάδοχοι συντάσσουν
και υποβάλλουν την προκαταρκτική µελέτη στον χρόνο που προβλέπει η προκήρυξη και η σύµβαση.
Αναλυτική προκήρυξη.
Στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η προκήρυξη:
α) τον κύριο του έργου, την Αναθέτουσα Αρχή και τα αποφαινόµενα όργανα
β)Το αντικείµενο της µελέτης
γ) την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου για κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης
δ) την προεκτιµώµενη αµοιβή
ε) τον αριθµό των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές µελέτες
στ) την κατ’ αποκοπή αµοιβή της προκαταρκτικής µελέτης
ζ) τον πίνακα περιεχοµένων του φακέλου του έργου
η) στοιχεία τρόπου, τόπου, χρόνου υποβολής των αιτήσεων καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των
εγγράφων προς τους ενδιαφεροµένους
θ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , στοιχεία και προϋποθέσεις συµµετοχής
ι) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη,
ια) η προθεσµία παράδοσης της προκαταρκτικής µελέτης
ιβ) τα κριτήρια επιλογής ανάθεσης προκαταρκτικής και προµελέτης
ιγ) τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών µελετών και της προµελέτης καθώς και ο
συντελεστής βαρύτητας καθενός
ιδ) η προθεσµία παράδοσης της προµελέτης
ιε) η προθεσµία , και ο τρόπος διάθεσης των τευχών και στοιχείων της προκήρυξης
ιστ) ο χρόνος ισχύος της οικονοµικής προσφοράς για την προµελέτη και η απαιτούµενη εγγύηση
ιζ) τα στάδια και οι προδιαγραφές της µελέτης και
ιη) η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής µελέτης.
Η προκήρυξη µπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία αρκεί να µην έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις νόµου.
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την Εγκύκλιο 29/2005 (αρ.
πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν πρότυπα τεύχη προκηρύξεων πιλοτικά και άλλων
εγγράφων της διαδικασίας των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω
τεύχη:
Τύπος Β1: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση µόνον
προκαταρκτικών µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 6 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις
84

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Οµάδα Εργασίας για την εφαρµογή του Ν. 3316/2005

στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του
ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
Τύπος Β: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για την
εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 6 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο
κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.

Επιτροπή διαγωνισµού.
∆ιαδικασία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής.
Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται δηµόσια για την παραλαβή των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος την προκαθορισµένη από την προκήρυξη ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού.
Η παράδοση και παραλαβή των φακέλων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη σελ.
7 (παραλαβή προσφορών από την επιτροπή διαγωνισµού).
Ελέγχεται το εµπρόθεσµο της υποβολής των φακέλων συµµετοχής και µονογράφονται οι φάκελοι.
Εκπρόθεσµη υποβολή συνεπάγεται αποκλεισµό µε σχετική αναφορά στο Πρακτικό Ι. Ανοίγονται οι
φάκελοι και µονογράφεται το περιεχόµενο τους. Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει τους εξής δύο
επί µέρους κλειστούς φακέλους (Άρθρο 3 Π.1 πρότυπου τεύχους προκήρυξης τύπου Α και το µε αρ.
πρωτ. 6030/10-11-2005/ΓΕ έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε προς τον ∆ήµο Ηρακλείου): τον φάκελο
¨δικαιολογητικών συµµετοχής¨ και τον φάκελο ¨τεχνικής προσφοράς¨. Έλλειψη ενός εκ των δύο
συνεπάγεται αποκλεισµό.
Επί των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :
ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
ο τίτλος της σύµβασης
η επωνυµία – ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση
σύµπραξης τα στοιχεία όλων των µελών της
Να ανοιχτεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή.
Έλεγχος καταλληλότητας.
Κατά την πρώτη αυτή δηµόσια συνεδρίαση ανοίγεται κατ΄ αρχάς ο φάκελος ¨δικαιολογητικών
συµµετοχής¨, µονογράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων
στο διαγωνισµό (άρθρο14), η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 άρθρο 15 και τα λοιπά δικαιολογητικά
της προκήρυξης, και καταχωρούνται στο Πρακτικό Ι. (Καλό θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή να έχει
προετοιµάσει, για διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, πίνακα των απαιτουµένων από
την προκήρυξη δικαιολογητικών ή στοιχείων, ούτως ώστε για κάθε υποψήφιο να συµπληρώνεται άµεσα
στον αντίστοιχο πίνακα η ύπαρξη η όχι του κάθε δικαιολογητικού ή στοιχείου).
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αµέσως
επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την
έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό της Επιτροπής.
Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει :
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικών συµµετοχής» πρέπει να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού, τα
αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής του άρθρου 14, την «υπεύθυνη δήλωση» των άρθρων 15
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και 16 και τα δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 171
και επί πλέον τα ακόλουθα:
Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, υπογεγραµµένη
(κατά περίπτωση) από
ατον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή
βτον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή
γτους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων ή τον από
κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.
Η αίτηση συνοδεύεται µε κατάλογο συνηµµένων.
Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των
διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε την οποία:
αΕγκρίνεται η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύµπραξη.
βΟρίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον συµµετέχοντα
όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά.
Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς εκπροσώπηση
βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ
κλπ.) και έχει υποβληθεί µε το φάκελο συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί
αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του αστικού κώδικα.
Επί διαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το
καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συµµετοχής στο διαγωνισµό και διορισµού του
νοµίµου εκπροσώπου του.
Σε περίπτωση Κ/ξίας ή σύµπραξης, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν περί :
αενώσεως των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης, και περί επιλογής της
µίας ή της άλλης µορφής (σύµπραξης ή Κοινοπραξίας)2.
βαποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις
ολόκληρο,
γ(επί συµπράξεων): καθορισµού του τρόπου κατανοµής της αµοιβής (µε µορφή πίνακα) των
υπό ανάληψη µελετών,
Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε
σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και της Νοµοθεσίας Φορολογίας Εισοδήµατος.
Θα πρέπει να εξετάζεται λεπτοµερώς η ισχύς των ζητουµένων από την προκήρυξη πτυχίων, τα οποία
αποτελούν και τεκµήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας στην καλούµενη τάξη, καθώς
και αν µε το συγκεκριµένο σχήµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (είτε είναι σύµπραξη γραφείων, είτε
οµάδα µελέτης) εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις πτυχίων, συµβούλων, και στελέχωσης µε
ειδικότητες απαραίτητες σύµφωνα µε την προκήρυξη, για να είναι έγκυρη η αίτηση ενδιαφέροντος.
Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών στους οποίους επιτρέπεται η συµµετοχή αλλοδαπών πρέπει να
ορίζονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους και ο τρόπος απόδειξης της καταλληλότητας τους για
την προς ανάθεση σύµβαση , και βάσει αυτών να ελέγχονται τα στοιχεία που κατατέθηκαν.

1
2

Αν δεν τίθενται απαιτήσεις ειδικής τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, η περίπτωση αυτή παραλείπεται.
Το δικαίωµα επιλογής ισχύει, αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη η υποχρεωτική σύσταση
κοινοπραξίας µετά από την ανάθεση της σύµβασης.
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει Πίνακα µε:
ατους διαγωνιζόµενους που η συµµετοχή τους κρίθηκε παραδεκτή και επιπλέον κρίθηκαν
κατάλληλοι για την συµµετοχή στο στάδιο της ανάθεσης της σύµβασης και
βαυτούς που αποκλείσθηκαν, µε συνοπτική αναφορά στο λόγο του αποκλεισµού τους. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στη συνέχεια τον Πίνακα. (Στην προκήρυξη πρέπει να
αναφέρεται ο τρόπος ειδοποίησης των υποψηφίων είτε µε fax, είτε µε mail η µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο). Κατά του Πίνακα δεν προβλέπεται από το νόµο και δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, οι
οποίες υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας ανάθεσης, κατά του πρακτικού της Επιτροπής.
Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν φυλάσσονται κλειστοί, µε
ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, µέχρις ότου :
α) είτε παραιτηθούν από την άσκηση ενστάσεων κατά του πρακτικού της Επιτροπής, είτε
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των ενστάσεων, είτε
γ) απορριφθεί η τυχόν ασκηθείσα κατά του πρακτικού της Επιτροπής ένσταση τους αποκλεισθέντος.
Σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την οποία έχουν ενηµερωθεί οι υποψήφιοι 5
ηµέρες πριν, µε τον τρόπο κοινοποίησης εγγράφων που αναφέρεται στην προκήρυξη,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι ¨τεχνικών προσφορών¨, καταγράφεται το περιεχόµενό τους στο
πρακτικό, µονογράφουν τα µέλη της επιτροπής και ελέγχεται κατ΄ αρχήν η νοµιµότητά τους.
Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει περαιτέρω, κρίνει και αξιολογεί τις
Τεχνικές Προσφορές και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης και κατατάσσει τους
διαγωνιζόµενους σε πίνακα, κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους. Η διαδικασία καταχωρείται στο
πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο µετά την ολοκλήρωση και υπογραφή τους από τα µέλη της
Επιτροπής ανακοινώνεται στους υποψηφίους κατά το άρθρο 22. Το Πρακτικό Ι συνοδεύεται από
πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική
βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο
περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.
Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει:
Α) Τεχνική έκθεση , που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της
µελέτης, ανάλυση των επί µέρους ζητηµάτων και προτεινόµενες σε γενικές γραµµές λύσεις. Το
περιεχόµενο της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται µε την απόφαση ∆17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006
και δίδονται οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης της, µε την εγκύκλιο Ε1 ∆17γ/01/17/ΦΝ 439/22-9-07,
µε καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση µελέτης, σχολιασµό τους και εισήγηση περί του
ενδεδειγµένου τρόπου επίλυσης. Συνολικά η Τεχνική Έκθεση θα είναι έως 20 σελίδες Α4. Το
υπερβάλλον δεν λαµβάνεται υπόψη.
Β) Το οργανόγραµµα µε την οµάδα µελέτης, και τον συντονιστή της όπου παρουσιάζεται η κατανοµή
ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης της σε
εκπονηθείσες µελέτες και το βαθµό επιτυχίας της κατά την φάση εκτέλεσης των αντιστοίχων έργων.
Γ) Πρόταση µεθοδολογίας , που περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της µελέτης, την
κατάτµηση σε δραστηριότητες , τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της µελέτης και
χρονοδιάγραµµα όπου παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση των δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής µελέτης , κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:
Κριτήριο 1ο
Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, όπως
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς».
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν:
Η πληρότητα της Τεχνικής Έκθεσης και η ολοκληρωµένη διερεύνηση του προς µελέτη
αντικειµένου.
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Η επισήµανση και καταγραφή των τεχνικών προβληµάτων τα οποία εντοπίζονται ήδη, ή είναι
δυνατόν να εµφανισθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ο τρόπος αντιµετώπισής τους
Οι γενικές κατευθύνσεις που προτείνει ο διαγωνιζόµενος για την τελική του πρόταση.
Κριτήριο 2ο
Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή της και
τα στοιχεία αυτής, λαµβανοµένων υπόψη κυρίως των στελεχών και των αποδεδειγµένα µονίµων
συνεργατών του.
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν:
α) Ο τρόπος οργάνωσης, δηλαδή η πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης οµάδας
εκπόνησης της µελέτης, οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή και
ταχεία εκτέλεση των εργασιών καθώς και η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων.
β) Η συνοχή της προτεινόµενης οµάδας µελέτης, δηλαδή η εργασιακή σχέση των µελών της οµάδας
µελέτης (συµµετοχή στο µελετητικό πτυχίο ή στην εταιρία, µακροχρόνια εργασιακή σχέση κ.λ.π.) και
η ικανότητα του συντονιστή να δίνει τεχνικές λύσεις και να συντονίζει την οµάδα. Προτεινόµενοι
ειδικοί Σύµβουλοι, που δεν ενσωµατώνονται στο οργανόγραµµα της οµάδας µελέτης, εφ΄ όσον δεν
ζητούνται από τη Προκήρυξη, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
γ) Το πρόσθετο στελεχικό δυναµικό του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το πέραν του βασικού το οποίο
µπορεί να ενσωµατωθεί κατάλληλα στο οργανόγραµµα ούτως ώστε να συµβάλει αποδεδειγµένα στην
επιτάχυνση της εργασίας και στην αντιµετώπιση αυξηµένου εργασιακού φόρτου
∆ιευκρινίζεται ότι, ως βασικό στελεχικό δυναµικό της πρόσκλησης νοείται το δυναµικό που
προβλέπεται, για κάθε κατηγορία µελέτης, στην προβλεπόµενη τάξη πτυχίου σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Σε περίπτωση που για κάποια κατηγορία µελέτης προβλέπονται
περισσότερες της µιας τάξεις, ως βασικό στελεχικό δυναµικό νοείται αυτό που αντιστοιχεί στην
ελάχιστη εξ' αυτών.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι το κριτήριο 2ο είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό. ∆ηλαδή (ενδεικτικά),
συγκριτικά µεγαλύτερος αριθµός προσώπων στο οργανόγραµµα µεταξύ δύο υποψηφίων δεν
συνεπάγεται αφ’ εαυτού µεγαλύτερη βαθµολογία στο αντίστοιχο κριτήριο. Ίσως µάλιστα η
υπέρµετρη αύξηση αυτού του αριθµού είναι αντιστρόφως ανάλογη της συνοχής, της
αποτελεσµατικότητας κλπ.. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος φέρει το βάρος να αιτιολογήσει ειδικά την
αναγκαιότητα του προσωπικού που δηλώνει.
Κριτήριο 3ο
Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την σχετική πρόταση του
υποψηφίου.
Ειδικότερα θα αξιολογηθούν η µεθοδολογία της εργασίας, το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της
µελέτης, η κατάτµηση σε δραστηριότητες, η διάθεση των απαιτουµένων πόρων και η διάταξή τους
στο χρόνο, οι εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της µελέτης και συνεργασίας µε την αναθέτουσα
αρχή κ.λ.π.
Κριτήριο 4ο
Η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη
στελέχωση της οµάδας µελέτης.
Ειδικότερα θα αξιολογηθεί η δυνατότητα του υποψηφίου, ενόψει της υποδεικνυόµενης οµάδας
µελέτης , κατά την χρονική περίοδο που θα εκπονείται η προκαταρκτική µελέτη, να ανταποκριθεί
στη συµβατική του υποχρέωση και να ολοκληρώσει, µέσα στην τιθέµενη από την προκήρυξη
προθεσµία, την προκαταρκτική µελέτη. Θα ληφθεί υπόψη και το πρόσθετο στελεχικό δυναµικό του
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υποψηφίου, καθώς και η πρότασή του για τον τρόπο ενσωµάτωσης του προσωπικού αυτού στην
οµάδα µελέτης, µε σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας παραγωγής της.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές, έχει το κάθε ένα την δική του
βαρύτητα στην αξιολόγηση, σύµφωνα µε το ποσοστό που έχει καθορισθεί στην προκήρυξη και µέσα
στα πλαίσια που ορίζει η µε αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Η αναφορά των κριτηρίων για την ανάθεση των προκαταρκτικών µελετών
είναι περιοριστική, δηλ. δεν επιτρέπεται η παράλειψη οποιουδήποτε από αυτά η ο καθορισµός και
άλλων επί πλέον κριτηρίων. Κατά την αξιολόγηση, αξιολογούνται τα στοιχεία που ζητούνται από την
προκήρυξη και δεν αξιολογούνται τα υποβαλλόµενα επιπλέον της προκήρυξης.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή κατανόηση κάποιων από τα κριτήρια της ανάθεσης, που θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προσοµοιάζουν µε τα κριτήρια επιλογής και ιδίως την εµπειρία του
διαγωνιζοµένου και της οµάδας εκπόνησης της µελέτης και παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα σε
όλες τις διαδικασίες απαντάται ως κριτήριο η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας
εκπόνησης µελέτης, όπως προκύπτει από την σύνθεση της και τα στοιχεία αυτής , λαµβανοµένων
κυρίως υπ’ όψη των στελεχών και των αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών και η διαπιστωµένη
ικανότητα του συντονιστή της οµάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων. Το κριτήριο αυτό
αναφέρεται σαφώς στην εκτίµηση της απόδοσης (που προκύπτει από ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία), όπως οι σχετικές µε την υπό ανάθεση εκπονηθείσες άλλες συµβάσεις (ποσοτικό στοιχείο)
και το αποτέλεσµα (ποιοτικό στοιχείο) της κοινής δράσης των στελεχών της.
Επίσης ένα άλλο κριτήριο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία
του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε την στελέχωση της οµάδας µελέτης. Εν
προκειµένω αυτό που αξιολογείται είναι ¨η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος
χρονοδιαγράµµατος¨, όπως προκύπτει από την στελέχωση της οµάδας µελέτης που θα διατεθεί για
την παροχή της υπηρεσίας.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ύπαρξη διαφάνειας. Ως διαφάνεια ορίζεται, µεταξύ των άλλων η
διεξαγωγή του διαγωνισµού µε κανόνες που έχουν τεθεί στην προκήρυξη (πχ ορισµένα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης, ορισµένη βαρύτητα κριτηρίων ανάθεσης κλπ), είναι συνεπώς γνωστοί στους
ενδιαφερόµενους κατά την φάση του διαγωνισµού και µπορεί να ελεγχθεί η τήρηση τους. Επί πλέον
πρέπει να πείθει ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι εφαρµόσθηκαν οι
κανόνες που τέθηκαν και ότι η επιλογή του αναδόχου στηρίχθηκε αποκλειστικά στην υπεροχή της
προσφοράς του. Για τους λόγους αυτούς πρέπει στο πρακτικό του διαγωνισµού να τίθεται όσο το
δυνατόν επαρκέστερη αιτιολογία για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ενδιαφεροµένων.
Ανεπαρκής αιτιολογία υφίσταται (κατά την νοµολογία) όταν δεν προκύπτει πως η Επιτροπή
διαγωνισµού αξιολόγησε τους διαγωνιζοµένους και γιατί τέθηκε στον καθένα η βαθµολογία του. Η
τήρηση των κανόνων αυτών είναι απόλυτα απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα
προκύψουν ακυρότητες της διαδικασίας λόγω της αναιτιολόγητης κρίσης των Επιτροπών.
Τονίζεται ότι για συµβάσεις µε αµοιβή που υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ
και 2004/17/ΕΚ, οι υποψήφιοι µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων για
απόδειξη της τεχνικής καταλληλότητας, χωρίς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής φύσης.

Κατά του πρακτικού µπορούν να ασκηθούν ενστάσεις µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την
ανακοίνωσή του. Οι ενστάσεις αφορούν τόσο τη φάση της επιλογής, όσο και τη φάση της ανάθεσης.
Εφόσον οι αποκλεισθέντες στη φάση της επιλογής ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισµού τους,
µπορούν να συµπεριλάβουν σε αυτή και λόγους που αφορούν τη βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών των λοιπών διαγωνιζοµένων. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι που αφορούν τη
βαθµολόγηση εξετάζονται µόνο αν γίνουν δεκτές οι αιτιάσεις κατά του αποκλεισµού τους.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό,
υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή
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διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό της,
στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά.
Εφόσον:
α) ασκηθεί ένσταση κατά διαγωνιζοµένου που έγινε δεκτός στη φάση του ελέγχου των τυπικών
δικαιολογητικών και κριθεί αυτός αποκλειστέος, η Προϊσταµένη Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον
πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού,
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση από αποκλεισθέντα στη φάση των τυπικών δικαιολογητικών, η
Προϊσταµένη Αρχή µε την απόφασή της αναπέµπει το Πρακτικό στην Επιτροπή, προκειµένου να
αποσφραγίσει και να βαθµολογήσει την τεχνική του προσφορά και να τον κατατάξει ανάλογα στη
σειρά των διαγωνιζοµένων,
γ) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. αναπέµπει το
Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωσή του στην Επιτροπή, µε αναλυτικές και τεκµηριωµένες
παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και
βαθµολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και
εγκρίνει την ανάθεση.
Η Προϊσταµένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, ακόµα και αν οι διαγωνιζόµενοι
που υπέβαλαν παραδεκτές τεχνικές προσφορές είναι λιγότεροι από τον καθορισµένο µε την
προκήρυξη αριθµό των αναδόχων της προκαταρκτικής µελέτης.
∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να
καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν”
τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη
προθεσµία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων
που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων
στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους σχετικούς Πίνακες
εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της
καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας των.
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς»
δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται για την βαθµολόγησή
της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των
διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα
δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών.
Σύναψη των συµβάσεων εκπόνησης των προκαταρκτικών µελετών
Η φάση αυτή αποσκοπεί στη σύναψη τριών έως πέντε συµβάσεων εκπόνησης
προκαταρκτικής µελέτης µε κατ’ αποκοπή αµοιβή ίση προς την προεκτιµηθείσα.
Αντικείµενο της συµβατικής υποχρέωσης κάθε αναδόχου προκαταρκτικής µελέτης είναι
αφενός να εκπονήσει και υποβάλει εµπρόθεσµα την προκαταρκτική µελέτη και αφετέρου να
συµµετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης της προµελέτης υποβάλλοντας φακέλους µε τεχνική και µε
οικονοµική προσφορά.
Κάθε σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο µε
αποδεικτικό, εφόσον:
α.
υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία του άρθρου 16, ελεγχθούν και
γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό,
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β.
εκδοθεί το κατά νόµο αναγκαίο «Πιστοποιητικό ∆ιαφάνειας» του επιλεγέντος υποψήφιου
Αναδόχου από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε τον Ν.3021/20023, ή τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
γ.
εκδοθεί θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο4
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους επιλεγέντες αναδόχους αποκλειστεί του διαγωνισµού
κατά τους παραπάνω ελέγχους, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες της απόφασης έγκρισης του
διαγωνισµού κατά τη σειρά κατάταξής τους, οι οποίοι υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους.
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, κάθε Ανάδοχος της προκαταρκτικής µελέτης
καλείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή, σε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τόπο. Για την υπογραφή της σύµβασης καταθέτει εγγύηση
συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της κατ΄ αποκοπή αµοιβής της προκαταρκτικής µελέτης
για πτυχία Α΄ και Β΄ τάξης και 5% για τις υπόλοιπες τάξεις.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει έγκαιρα, ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση συµµετοχής, αποκλείεται
της περαιτέρω διαδικασίας.
Η υπηρεσία δεν πρέπει να κοινοποιήσει ταυτόχρονα την κατακυρωτική απόφαση στους αναδόχους
και στους υπόλοιπους υποψηφίους. Πρώτα κοινοποιείται στους υπόλοιπους υποψηφίους, για να
µπορούν να ασκήσουν ένδικα µέσα. Αν κοινοποιηθεί ταυτόχρονα έχει την έννοια µόνο
πληροφόρησης των αναδόχων και όχι πρόσκλησης για σύναψη σύµβασης.
Υποβολή των προκαταρκτικών µελετών
Η προθεσµία υποβολής της προκαταρκτικής µελέτης ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα
µε την φύση του αντικειµένου της, και αναφέρεται στην προκήρυξη. Την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιµη, την αµέσως επόµενη εργάσιµη συνέρχεται η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για τη συνέχιση της διαδικασίας.
∆ιεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης
Στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου έχουν δικαίωµα και υποχρέωση συµµετοχής µόνο οι
ανάδοχοι των προκαταρκτικών µελετών. Υποβάλλουν, απ΄ ευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
φάκελο συµµετοχής που περιλαµβάνει τους εξής δύο επί µέρους κλειστούς φακέλους: τον φάκελο
¨τεχνικής προσφοράς¨ και τον φάκελο ¨οικονοµικής προσφοράς¨. Έλλειψη ενός εκ των δύο
συνεπάγεται αποκλεισµό.
Επί των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :
ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
ο τίτλος της σύµβασης
η επωνυµία – ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση
σύµπραξης τα στοιχεία όλων των µελών της
Η τεχνική προσφορά αρκεί να είναι µέσα σε απλά κλειστό φάκελο (σχετικό το µε αρ. πρωτ. 6030/1011-2005/ΓΕ έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε προς τον ∆ήµο Ηρακλείου). Αντίθετα η οικονοµική προσφορά
πρέπει να είναι σε φάκελο καλά σφραγισµένο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου
φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος
αποκλείεται.
Αµέσως µετά την παραλαβή των φακέλων, την ίδια ηµέρα και σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται τα στοιχεία τους από όλα τα µέλη
της Επιτροπής και καταγράφεται το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙ του ∆ιαγωνισµού. Οι φάκελοι
3
4

για µελέτες προεκτιµώµενης αµοιβής άνω του ορίου των 250.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
για µελέτες προεκτιµώµενης αµοιβής άνω του ορίου των 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
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των Οικονοµικών Προσφορών φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής σε χώρο που
ορίζεται µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και µε τρόπο που αποκλείει την πρόσβαση των
διαγωνιζοµένων και των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό, πλην του
Προέδρου της Επιτροπής. Με την ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-2206 απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζεται ο τρόπος φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την υποβολή έως την
αποσφράγιση τους.
Ο κλειστός φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά, ταξινοµηµένα και
αριθµηµένα σύµφωνα µε την ταξινόµηση και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων και
υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα) από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόµενου
σε κάθε φύλλο.
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει:
α) Την προκαταρκτική µελέτη του έργου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές και την
υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 4 ν. 3316/05.
β) Προϋπολογισµό της τεχνικής λύσης που προτείνεται µε την προµελέτη, επαρκώς τεκµηριωµένο µε
στοιχεία.
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις “Τεχνικές
Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 6 (αρ. πρωτ.
∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005). Οι Τεχνικές
Προσφορές των διαγωνιζοµένων απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν η συνολική βαθµολογία τους δεν
υπερβεί τις εξήντα (60) µονάδες της εκατονταβάθµιας κλίµακας βαθµολογίας και επιπλέον όλες οι
επιµέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στην
προκήρυξη και επιστρέφονται στον υποβάλλοντα, ο οποίος αποκλείεται του διαγωνισµού και δεν
δικαιούται αµοιβή
Στο πρακτικό πρέπει να φαίνεται καθαρά τυχούσα µειοψηφική άποψη, καθώς και η πλήρης
αιτιολόγηση της, βάσει πραγµατικών στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς. Το
πρακτικό της επιτροπής µετά την ολοκλήρωση του κοινοποιείται στους υποψηφίους κατά το άρθρο
22.
Οι ενστάσεις κατατίθενται µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την ανακοίνωση, στην υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής και
απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί των λόγων της
ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφασίζει
σχετικά.
Εφόσον :
α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νοµότυπου της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζοµένου, η
Προϊσταµένη Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού,
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης, η Π.Α. αναπέµπει το
Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωσή του στην Επιτροπή, µε αναλυτικές και τεκµηριωµένες
παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και
βαθµολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά τις παρατηρήσεις της Π.Α. και
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και
οριστικοποιεί τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών.
Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή καλεί εγγράφως
σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές κρίθηκαν
παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δηµόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες µετά την
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έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης. Κατά την µέρα και
ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και
καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται (αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005) εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή :
α) δεν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την
αµοιβή των µελετών που ανατίθενται ήτοι:
β) οι τιµολογούµενες ποσότητες του φυσικού αντικειµένου ανταποκρίνονται στο τεχνικό αντικείµενο
όπως αυτό προσδιορίζεται στην λύση που προτείνει η προκαταρκτική µελέτη του αναδόχου.
γ) είναι συνταγµένες όπως ορίζει η προκήρυξη.
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή
της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόµενοι έλαβαν την
ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της
“Τεχνικής Προσφοράς“.
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Σχετική
ανακοίνωση, µε την οποία ενηµερώνονται οι διαγωνιζόµενοι και για την ηµέρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους
αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια. Αντίγραφο
του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται µέσα σε προθεσµία πέντε εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση, στην
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, υπόψη του Προέδρου της
Επιτροπής και απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί των
λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, µαζί µε το Πρακτικό της, στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία
αποφασίζει σχετικά.
Εφόσον :
α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νοµότυπου της οικονοµικής προσφοράς
διαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή αναµορφώνει ανάλογα τον πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού,
β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολόγησης της οικονοµικής προσφοράς, η Π.Α.
αναπέµπει το Πρακτικό για συµπλήρωση και διόρθωσή του στην Επιτροπή, µε αναλυτικές και
τεκµηριωµένες παρατηρήσεις, σχετικά µε τα σφάλµατα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης
και βαθµολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθµολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και
επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθµολογεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και
εγκρίνει την ανάθεση.
Ολοκλήρωση του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής περί
ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται
προς τους διαγωνιζόµενους. Πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης της σύµβασης
στο ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και για σύµβαση µεγαλύτερη από το όριο των
οδηγιών 2004/17 και 2004/18 πρέπει να γίνεται σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε το παράρτηµα
οδηγιών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα µε την έγκριση της ανάθεσης, η Προϊσταµένη
Αρχή εγκρίνει αρµοδίως και την προκαταρκτική µελέτη του επιλεγέντος αναδόχου. Η απόφαση αυτή
επέχει θέση έγκρισης και των λοιπών παραδεκτών προκαταρκτικών µελετών, εφόσον δεν
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εγκρίθηκαν ρητά µε προηγούµενη απόφαση, για την επέλευση των συνεπειών της παραγράφου 14
του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος ή τα µέλη
του σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας να προσκοµίσει / ουν το πτυχίο τους (αν είναι
γραµµένος /οι στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Εταιρειών / Γραφείων Μελετών),
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι δεν διεγράφη /σαν, από τα Μητρώα, ούτε υποβιβάσθηκε /αν σε τάξη
που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05.
Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο µε
αποδεικτικό, εφόσον:
α.
υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία του άρθρου 14, ελεγχθούν και
γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό,
β.
εκδοθεί το κατά νόµο αναγκαίο «Πιστοποιητικό ∆ιαφάνειας» του επιλεγέντος υποψήφιου
Αναδόχου από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε τον Ν.3310/20055, ή τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
γ.
εκδοθεί θετικό πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο6
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών,
εφόσον ο ανάδοχος συναινεί, γραπτά ή σιωπηρά.
Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του,
κάτοικο της πόλης, όπου εδρεύει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.

5
6

για µελέτες προεκτιµώµενης αµοιβής άνω του 250.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
για µελέτες προεκτιµώµενης αµοιβής άνω του 1.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
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∆ιαδικασία του άρθρου 7
(ανάθεση οριστικής ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών µελετών).
Γενικά.
Με την διαδικασία του άρθρου 7 είναι δυνατή η προκήρυξη της πλήρους µελέτης ή επί µέρους
σταδίων αυτής και γίνεται στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5,
δηλαδή :
α) Όταν δεν απαιτούνται άλλα τεχνικά στοιχεία πέραν των περιεχοµένων στο φάκελο του έργου
(κυρίως τοπογραφικές µελέτες ή γεωτεχνικές εργασίες).
β) Όταν ο φάκελος του έργου έχει επαρκή στοιχεία, ιδίως µελέτες προηγούµενων σταδίων (µετά από
γνωµοδότηση αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου).
γ) Όταν πρόκειται για µικρό ή απλό έργο χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση (µετά από
γνωµοδότηση τεχνικού συµβουλίου).
δ) Όταν πρόκειται για έργο µε χρηµατοδότηση από κοινοτικά προγράµµατα, µε περιοριστικές
προθεσµίες απορρόφησης (µε απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.).
ε) Όταν πρόκειται για µελέτες που εκπονούνται σε ένα στάδιο ή κατ’ ουσία σε ένα στάδιο
(κυκλοφοριακές, οικονοµικές, κοινωνικές, χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές και
ρυµοτοµικές).
Η διαδικασία ανάθεσης είναι είτε ανοικτή είτε κλειστή, αναλόγως της πολυπλοκότητας, του
µεγέθους, και της εξειδικευµένης εµπειρίας που απαιτείται για τη εκπόνηση της µελέτης.
Με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3621/2007 και την εγκύκλιο Ε30/10-12-07 "οδηγίες για την ορθή εφαρµογή
Νοµικών ∆ιατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων
και µελετών", προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος όπως και η αναγκαία αναθεώρηση/
επικαιροποίηση/συµπλήρωση µελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν µε το Ν. 716/77 και πρόκειται να
χρηµατοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.
¨Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συµπλήρωση των µελετών γίνεται δυνάµει
συµβάσεως µελέτης ή υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05¨.
Αναλυτική προκήρυξη. (από 1-1-08) πρέπει να είναι η εγκεκριµένη πρότυπη προκήρυξη.
Στοιχεία που περιλαµβάνει η προκήρυξη:
α) τον κύριο του έργου, την Αναθέτουσα Αρχή και τα αποφαινόµενα όργανα
β) το αντικείµενο της µελέτης
γ) την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου για κάθε επί µέρους µελέτη της σύµβασης
δ) την προεκτιµώµενη αµοιβή
ε) τον πίνακα περιεχοµένων του φακέλου του έργου
στ) τη διαδικασία ανάθεσης, τα στοιχεία τρόπου, τόπου, χρόνου υποβολής των αιτήσεων καθώς και ο
τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων προς τους ενδιαφεροµένους
ζ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , στοιχεία και προϋποθέσεις συµµετοχής
η) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη
θ) την προθεσµία παράδοσης της µελέτης
ι) την προθεσµία, τον τρόπο πρόσβασης των τευχών και στοιχείων της προκήρυξης και το αντίτιµο
για την προµήθεια τους
ια) τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης καθώς και τον συντελεστή βαρύτητας
καθενός
ιβ) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και την εγγύηση συµµετοχής
ιγ) σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας τον αριθµό των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλλουν
προσφορά (5<α<10)
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Κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3316/2005 έχει εκδοθεί η απόφαση
∆17γ/06/168/Φ.Ν.439.1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2333/10-12-2007) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε την οποία
εγκρίνονται τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων τύπου Α και Γ. Σχετικά έχει εκδοθεί η εγκύκλιος
Ε29/10-12-07 , µε οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των εγκεκριµένων προκηρύξεων. Με την
Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την Εγκύκλιο 29/2005 (αρ. πρωτ.
∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν πιλοτικά πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων
εγγράφων της διαδικασίας των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω
τεύχη:
Τύπος Α: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για την
εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο
κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.
Τύπος Α1: (πιλοτικό) για προκήρυξη κλειστής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων
για την εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις
στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του
ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.
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Επιτροπή διαγωνισµού.
∆ιαδικασία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής.
Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται δηµόσια για την παραλαβή των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος την προκαθορισµένη από την προκήρυξη ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού.
Η παράδοση και παραλαβή των φακέλων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη
σελ. 7 (παραλαβή προσφορών από την επιτροπή διαγωνισµού).
Η αίτηση υποβάλλεται εις δύο πρωτότυπα. Ένα εκτός φακέλου συµµετοχής και ένα εντός του
φακέλου τυπικών δικαιολογητικών. Η αίτηση σύµφωνα µε την παρ. 21.1 της προκήρυξης.
Ελέγχεται το εµπρόθεσµο της υποβολής των φακέλων συµµετοχής και µονογράφονται οι φάκελοι.
Εκπρόθεσµη υποβολή συνεπάγεται αποκλεισµό µε σχετική αναφορά στο Πρακτικό Ι. Ανοίγονται
οι φάκελοι και µονογράφεται το περιεχόµενο τους. Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει τους εξής
τρεις επί µέρους κλειστούς φακέλους : τον φάκελο ¨δικαιολογητικών συµµετοχής¨, τον φάκελο
¨τεχνικής προσφοράς¨ και τον φάκελο ¨οικονοµικής προσφοράς¨. Έλλειψη ενός εκ των τριών
συνεπάγεται αποκλεισµό.
Οι λόγοι αποκλεισµού είναι αυτοί που αναφέρονται στο νόµο, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη
προκήρυξη.
Επί των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :
ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
ο τίτλος της σύµβασης
η επωνυµία – ταχυδροµική διεύθυνση – τηλέφωνο – fax του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση
σύµπραξης τα στοιχεία όλων των µελών της
Να ανοιχτεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά αρκεί να είναι µέσα σε απλά κλειστό φάκελο
(άρθρο 3 π. 1 πρότυπου τεύχους προκήρυξης τύου Α και το µε αρ. πρωτ. 6030/10-11-2005/ΓΕ
έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε προς τον ∆ήµο Ηρακλείου). Αντίθετα η οικονοµική προσφορά πρέπει να
είναι σε φάκελο καλά σφραγισµένο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που
είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος
αποκλείεται. Με την ΓΓ∆Ε/∆17γ/04/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
καθορίζεται ο τρόπος φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την υποβολή έως την αποσφράγιση
τους.
Στην ανοικτή διαδικασία οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα
δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη για τη διενέργεια τόσο της
ποιοτικής επιλογής όσο και της ανάθεσης.

Έλεγχος καταλληλότητας.
Κατά την πρώτη αυτή δηµόσια συνεδρίαση ανοίγεται κατ΄ αρχάς ο φάκελος ¨δικαιολογητικών
συµµετοχής¨, µονογράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων
στο διαγωνισµό (άρθρο14), η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 άρθρο 15 και τα λοιπά δικαιολογητικά
της προκήρυξης, και καταχωρούνται στο Πρακτικό Ι. (Καλό θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή να έχει
προετοιµάσει, για διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, πίνακα των απαιτουµένων από
την προκήρυξη δικαιολογητικών ή στοιχείων, ούτως ώστε για κάθε υποψήφιο να συµπληρώνεται άµεσα
στον αντίστοιχο πίνακα η ύπαρξη η όχι του κάθε δικαιολογητικού ή στοιχείου).
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Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αµέσως
επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την
έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό της Επιτροπής.

Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει :
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικών συµµετοχής» πρέπει να περιέχει όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 Α
της προκήρυξης. Ειδικότερα:
Παρ. 21.1
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς. Απαιτούνται όσα
αναφέρονται. Στοιχεία που λείπουν συµπληρώνονται εκ των υστέρων.
Παρ. 21.2 Αποδεικτικά δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό. Οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν
πτυχία ή πιστοποιητικά (αντίστοιχα παρ. 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 διακήρ.) και υπεύθυνες δηλώσει όπως
στη προκήρυξη.
Παρ. 21.3 ∆ικαιολογητικά και προσωπικές καταστάσεις διαγωνιζοµένων. (Υπεύθυνη δήλωση για
κάθε µέλος σύµπραξης ή Κ/Ξ υπογεγραµµένη από Νόµιµο Εκπρόσωπο µέλους φυσικό πρόσωπο, ότι
δεν υφίστανται λόγος αποκλεισµού, άλλως αποκλείεται).
Παρ. 21.4 ∆ικαιολογητικά ειδικής και τεχνικής ικανότητας εφ’ όσον ζητούνται και όπως ζητούνται.
Παρ. 21.5 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τη προκήρυξη.
Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε
σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και της Νοµοθεσίας Φορολογίας Εισοδήµατος.
Θα πρέπει να εξετάζεται λεπτοµερώς η ισχύς των ζητουµένων από την προκήρυξη πτυχίων, τα
οποία αποτελούν και τεκµήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας στην καλούµενη τάξη,
καθώς και αν µε το συγκεκριµένο σχήµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (είτε είναι σύµπραξη γραφείων,
είτε κοινοπραξία) εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις πτυχίων, συµβούλων, και στελέχωσης µε
ειδικότητες απαραίτητες σύµφωνα µε την προκήρυξη, για να είναι έγκυρη η αίτηση ενδιαφέροντος.
Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών (Προκήρυξη) στους οποίους επιτρέπεται η συµµετοχή
αλλοδαπών πρέπει να ορίζονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους και ο τρόπος απόδειξης της
καταλληλότητας τους για την προς ανάθεση σύµβαση , και βάσει αυτών να ελέγχονται τα στοιχεία
που κατατέθηκαν.
Επισηµαίνεται ότι στο 1ο αυτό στάδιο, η έλλειψη ζητούµενων δικαιολογητικών από το φάκελο,
οδηγεί στον αποκλεισµό του υποψηφίου (ON – OFF).
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε την
αρίθµηση των φακέλων, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε
πτυχίου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η
Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό και τοιχοκολλείται,
µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που
διεξάγει το διαγωνισµό. Σχετική ανακοίνωση υπογραµµένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
στην οποία αναγράφεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η
Υπηρεσία που υποβάλλονται αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Αντίγραφο του πρακτικού
χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους στα γραφεία της Υπηρεσίας.
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Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν
κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα του Προέδρου της
Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν
εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Αν οι αποκλεισθέντες
επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται για όσο
χρόνο απαιτείται, για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.
Όταν εφαρµόζεται κλειστή διαδικασία, επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι στον αριθµό
που προβλέπεται στην προκήρυξη ή µικρότερο, αν δεν υπάρξει ικανός αριθµός κατάλληλων
υποψηφίων.
Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ηµέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε µία από
τις αµέσως επόµενες εργάσιµες που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που δεν
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση τους
φακέλους “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει το περιεχόµενο κάθε
φακέλου και το καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις “Τεχνικές
Προσφορές“ και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης. Μετά την έκδοση της απόφασης της
Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι και αφού
λάβει υπόψη της την απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει κρίνει, αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές
Προσφορές των διαγωνιζοµένων που οι ενστάσεις τους έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το
Πρακτικό ΙΙ . Το Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί
του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε
αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής
προσφοράς των διαγωνιζοµένων.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, µετά την εκδίκαση
των ενστάσεων και την οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής, τους διαγωνιζόµενους που
επελέγησαν να υποβάλουν εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13
την τεχνική και οικονοµική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από την
προκήρυξη για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης. Για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου αυτής που ισχύουν για την ανοιχτή
διαδικασία.
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον η συνολική βαθµολογία τους υπερβαίνει τις
εξήντα (60) µονάδες της εκατονταβάθµιας κλίµακας και οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων
ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται µε την προκήρυξη, αλλιώς
απορρίπτονται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά, ταξινοµηµένα και αριθµηµένα σύµφωνα µε
την ταξινόµηση και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων. και υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα)
από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόµενου σε κάθε φύλλο.
Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.3316/05, θα περιλαµβάνει:
Α. Τεχνική 'Εκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του
Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων. Το περιεχόµενο της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται µε την απόφαση
∆17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 και δίδονται οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης της, µε την
εγκύκλιο Ε1 ∆17γ/01/17/
ΦΝ 439/22-9-07, µε καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση
µελέτης, σχολιασµό τους και εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου επίλυσης. Συνολικά η Τεχνική
Έκθεση θα είναι έως 20 σελίδες Α4. Το υπερβάλλον δεν λαµβάνεται υπόψη.
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Έκθεση σχετική µε την οµάδα µελέτης, µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης (επιστηµονικά
στελέχη και λοιπό προσωπικό) και το συντονιστή της, όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και η
κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της οµάδος, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα
της δράσης της σε εκπονηθείσες µελέτες.
Συγκεκριµένα το οργανόγραµµα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόµενα στοιχεία:
(α) Παρουσίαση Βασικών Στελεχών, οµάδας µελέτης µε αναφορά προηγούµενων συνεργασιών, µε
πίνακα που φαίνεται η σχέση συνεργασίας. (προσάρτηµα ΙΙΙ, υπόδειγµα 1 και 2).
(β) Παρουσίαση Καθηκόντων που θα αναλάβουν µε οργανόγραµµα, όπου σχηµατικά
παρουσιάζεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων µελών οµάδας.
(γ) Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία των µελών της οµάδας.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους εργοδότες.
Η Έκθεση Οµάδας Μελέτης θα είναι έως 15 σελίδες Α4 µέσης γραµµατοσειράς. Το υπερβάλλον δεν
θα λαµβάνεται υπόψη.
Πρόσωπα που περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης πέραν του απαιτούµενου για ειδική τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, θα περιλαµβάνονται µόνο στον κλειστό φάκελο τεχνικής προσφοράς,
άλλως δε θα λαµβάνονται υπόψη.
Β. Έκθεση Μεθοδολογίας, στην οποία ο διαγωνιζόµενος παρουσιάσει την µεθοδολογία µε την
οποία θα παράσχει τις ζητούµενες υπηρεσίες, που περιλαµβάνει το γενικό πρόγραµµα εκπόνησης της
µελέτης µε κατάτµηση σε επιµέρους δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της
µελέτης, το χρονοδιάγραµµα µε τη χρονική κλιµάκωση των δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης
του δυναµικού και του εξοπλισµού, όπως στη παρ. 21.7.2 της προκήρυξης.
Συνολικά η Έκθεση Μεθοδολογίας θα είναι έως 20 σελίδες . Το υπερβάλλον δεν θα λαµβάνεται
υπόψη.
Στοιχεία για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του
έργου7.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την γνώση αυτή είναι ειδικότερα:
Βεβαιώσεις υπηρεσιών και φορέων ότι ο διαγωνιζόµενος έχει εκπονήσει µελέτες σχετικές µε την
υπό ανάθεση, για έργα που βρίσκονται σε κοντινή θέση µε το έργο που αφορά η υπό ανάθεση
µελέτη. Η εγγύτητα τεκµαίρεται αν τα έργα ανήκουν στην περιφέρεια του ίδιου νοµού. Η γνώση
πρέπει να είναι ουσιαστική.
Οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται βάσει των παρακάτω δύο κριτηρίων, εκ των οποίων το κάθε
ένα έχει την δική του βαρύτητα στην αξιολόγηση, σύµφωνα µε το ποσοστό που έχει καθορισθεί στην
προκήρυξη και µέσα στα πλαίσια που ορίζει η πρότυπη προκήρυξη τύπου Α, στο άρθρο 22.
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, όπως
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση και συγκεκριµένα:
Ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης.
Ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν
προβληµάτων και
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιµετώπιση των τυχόν
προβληµάτων.
∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. Σε περίπτωση που η

7

Τα στοιχεία αυτά τίθενται για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του
έργου, αν η µελέτη έχει προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω του ποσού των 120.000 ΕΥΡΩ και τεθεί κατά την παρ.
6 του άρθρου 7 ν. 3316/05, 3ο κριτήριο ανάθεσης, αλλιώς παραλείπονται.
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Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά µεγαλύτερη από 20 σελίδες Α4, µεσαίας γραµµατοσειράς, δεν
αξιολογείται ολόκληρη αλλά µόνο ο προβλεπόµενος αριθµός σελίδων.
Η βαρύτητά του είναι β1 35%.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
Tο κριτήριο αυτό διαιρείται σε δύο υποκριτήρια:
α) Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας έκθεσης Μεθοδολογίας, όπου αξιολογούνται:
Ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της
µελέτης.
Ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την
έντεχνη εκπόνησή της.
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού
προγραµµατισµού, για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες.
β) Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας οµάδας µελέτης, όπου αξιολογούνται:
Ο βαθµός επάρκειας της οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων
και ειδικοτήτων. Επαρκής είναι η οµάδα που διαθέτει το ελάχιστο απαιτούµενο για την τάξη
δυναµικό. Ανεπαρκής στελέχη έχει αρνητική βαθµολογία.
Ο βαθµός συνοχής (µόνιµες ή περιστασιακές συνεργασίες, έκταση προηγούµενων συνεργασιών
µεταξύ µελών οµάδας). Εάν πέραν του ζητούµενου βασικού στελεχιακού δυναµικού, χρησιµοποιείται
λοιπό στελεχιακό δυναµικό (από το δυναµικό πτυχίου), αυτό αξιολογείται.
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την εκπόνηση
της µελέτης.
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε σχέση
µε τα καθήκοντα των µελών της οµάδας.
Σε περίπτωση που η έκθεση οµάδας µελέτης είναι αισθητά µεγαλύτερη των προβλεπόµενων 15
σελίδων, αξιολογείται µόνο ο προβλεπόµενος αριθµός.
Η βαθµολογία του κριτηρίου είναι U2 =40%U2A+60%U2B µε βαρύτητα Β2 κριτηρίου είναι 40%.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή κατανόηση κάποιων από τα κριτήρια της ανάθεσης, που θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προσοµοιάζουν µε τα κριτήρια επιλογής και ιδίως την εµπειρία του
διαγωνιζοµένου και της οµάδας εκπόνησης της µελέτης και παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα το 1ο κριτήριο ¨πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού
αντικειµένου της µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση¨ προϋποθέτει την σαφή και
ξεκάθαρη γνώση του προβλήµατος που ζητείται να λύσει η µελέτη.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ύπαρξη διαφάνειας. Ως διαφάνεια ορίζεται, µεταξύ των άλλων η
διεξαγωγή του διαγωνισµού µε κανόνες που έχουν τεθεί στην προκήρυξη (πχ ορισµένα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης, ορισµένη βαρύτητα κριτηρίων ανάθεσης κλπ), είναι συνεπώς γνωστοί στους
ενδιαφερόµενους κατά την φάση του διαγωνισµού και µπορεί να ελεγχθεί η τήρηση τους. Επί πλέον
πρέπει να πείθει ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι εφαρµόσθηκαν οι
κανόνες που τέθηκαν και ότι η επιλογή του αναδόχου στηρίχθηκε αποκλειστικά στην υπεροχή της
προσφοράς του. Για τους λόγους αυτούς πρέπει στο πρακτικό του διαγωνισµού να τίθεται όσο το
δυνατόν επαρκέστερη αιτιολογία για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ενδιαφεροµένων.
Ανεπαρκής αιτιολογία υφίσταται (κατά την νοµολογία) όταν δεν προκύπτει πως η Επιτροπή
διαγωνισµού αξιολόγησε τους διαγωνιζοµένους και γιατί τέθηκε στον καθένα η βαθµολογία του. Η
τήρηση των κανόνων αυτών είναι απόλυτα απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα
προκύψουν ακυρότητες της διαδικασίας λόγω της αναιτιολόγητης κρίσης των Επιτροπών.
Τονίζεται ότι για συµβάσεις µε αµοιβή που υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των οδηγιών
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι υποψήφιοι µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων
επιχειρήσεων για απόδειξη τεχνικής καταλληλότητας (εξοπλισµό) χωρίς δεσµούς, (η δέσµευση αυτή
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αποδεικνύεται µε απόφαση αρµόδιου οργάνου του τρίτου (για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση
προκειµένου για φυσικό πρόσωπο), συγκεκριµένης νοµικής φύσης.
∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να
καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν”
τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη
προθεσµία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων
που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων
στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους σχετικούς Πίνακες
εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της
καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας των.
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς»
δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται για την βαθµολόγησή
της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των
διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα
δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ µε
α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και
β- αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείστηκαν στο
προηγούµενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η µέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου υποβάλλονται και απευθύνονται.
Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της
Υπηρεσίας.
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νοµότυπο της τεχνικής προσφοράς ∆ιαγωνιζοµένου,
η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση
κατά της βαθµολογίας, η Π.Α. αναπέµπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, µε συγκεκριµένες
παρατηρήσεις για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθµολογεί τις τεχνικές
προσφορές, συντάσσοντας νέο Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.
Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και
στην κλειστή διαδικασία, η Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους
διαγωνιζόµενους, που οι τεχνικές τους προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δηµόσιας
συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες µετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει
από την επόµενη της κοινοποίησης. Κατά την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή
αποσφραγίζει τις “Οικονοµικές Προσφορές“, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους
στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Ο κλειστός φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισµένος και θα περιέχει το
χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτότυπο έντυπο προσφοράς.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, κατά
τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να
υπογράφεται από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), το νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της
νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
Οι προσφερόµενες εκπτώσεις ανά κατηγορία µελέτης πρέπει να αναγράφονται, επί ποινή
αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου, ολογράφως.
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Το ποσοστό έκπτωσης τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης, στρογγυλοποιηµένο στη
πλησιέστερη προς τα άνω µονάδα ευρώ. Εν συνεχεία προστίθενται οι τιµές αυτές και προκύπτει η
συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή
αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε αθροίσµατα και
γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης τιµής του ποσοστού έκπτωσης
ανά κατηγορία, προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσό έκπτωσης.
Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται (αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/1161/15-5-2005 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005) εφόσον κριθούν παραδεκτές, κατά το άρθρο 4 παρ.
5 της προκήρυξης. ∆ηλαδή:
α) δεν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την
αµοιβή των µελετών που ανατίθενται.
β) οι τιµολογούµενες ποσότητες του φυσικού αντικειµένου βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το
αντικείµενο της µελέτης, όπως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισµού, και ιδίως στην
ανάλυση προεκτιµώµενης αµοιβής.
γ) είναι συνταγµένες όπως ορίζει η προκήρυξη.
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή
της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόµενοι έλαβαν την
ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της
“Τεχνικής Προσφοράς“.
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της
Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Σχετική
ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το
αρµόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους, αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους που δεν
αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους
διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού ΙΙΙ και
εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που υπέβαλε την
πλέον συµφέρουσα προσφορά.
Ενστάσεις
∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι
που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι
ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. Οι προθεσµίες υποβολής
ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης
τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι ακόλουθες:
κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες
κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της Επιτροπής.
Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει µέσα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες. (η προθεσµία είναι ενδεικτική αλλά απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση
απόφασης για ολοκλήρωση σταδίου αξιολόγησης (εγκύκλιος Ε29/10-12-07)).
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε
όλους τους διαγωνιζόµενους, που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.
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Ολοκλήρωση του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής
περί ανάθεσης της µελέτης, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής διαγωνισµού. Η απόφαση
κοινοποιείται προς τους διαγωνιζόµενους, πλην του επιλεγέντος αναδόχου. Πρέπει να γίνεται
γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης της σύµβασης στο ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ και για σύµβαση µεγαλύτερη από το όριο των οδηγιών 2004/17 και 2004/18 πρέπει να
γίνεται σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε το παράρτηµα οδηγιών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς Ανάδοχος να
προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 5.3
της προκήρυξης (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται για
κάθε µέλος της). Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή
ζητά την εντός εύλογης προθεσµία, συµπλήρωση ή διευκρίνηση τους.
Σε περίπτωση που :
ατα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο
περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ή
βο διαγωνιζόµενος ή µέλος του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από τα
Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05 ή
γαποδειχθεί ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε τη προσφορά δεν είχε την απαραίτητη
καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο πρόσωπο δεν νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο
διαγωνισµό, τότε ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται, και η σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά
υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την
απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στον επόµενο κατά σειρά
κατάταξης διαγωνιζόµενο επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στους διαγωνιζόµενους
την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος αναδόχου και να χορηγήσει
φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.
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∆ιαδικασία του άρθρου 8
(Συµφωνίες – πλαίσιο)
Ανάθεση εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών µε συµφωνία πλαίσιο γίνεται όταν πρόκειται να
παραχθεί σύνολο οµοίων µελετών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων
στοιχεία όπως ο ακριβής προσδιορισµός των επί µέρους συµβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης, οι
ακριβείς χώροι εκτέλεσης των συµβάσεων κλπ.
Οι συµφωνίες πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για εργασίες υποστηρικτικών µελετών και η διαδικασία
ανάθεσης είναι αυτή του άρθρου 7.
Για Ο.ΤΑ. Α’ και Β’ βαθµού ανώτατο όριο οι 600.000 € και έως 20% των ετήσιων πιστώσεων για
µελέτες και υπηρεσίες µε εκτίµηση 3ετίας.
Στο άρθρο καθορίζονται λεπτοµερώς τα θέµατα ανάθεσης, αµοιβών, προκήρυξης, υποβαλλόµενου
φακέλου τεχνικής προσφοράς, οικονοµικής προσφοράς, σύµβασης.
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την Εγκύκλιο 29/2005 (αρ.
πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων εγγράφων
της διαδικασίας των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω τεύχη:
Τύπος ∆: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για την
ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών που ανατίθενται κατά το άρθρο
8 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη
αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ.
Τύπος ∆1: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για την
ανάθεση συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών που ανατίθενται κατά το άρθρο
8 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε περίπτωση που η
προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
∆εν έχει εφαρµοσθεί τοπικά και δεν υπάρχει εµπειρία.
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∆ιαδικασία του άρθρου 9

(∆ιαδικασία ανάθεσης σύµβασης υπηρεσιών)
Η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3481/2006 ως εξής:
Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 2β του άρθρου 1 µπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του
έργου : α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηµατοδοτούµενες από κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης,
όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων ή β) σε κάθε
περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας των Αναθετουσών αρχών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα
που αντιστοιχούν στις ανατιθέµενες συµβάσεις. Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως
άνω β’ περίπτωση, απαιτείται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση
γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου του αρµόδιου Υπουργείου ή της Γ.Γ.∆.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο. Με την γνωµοδότηση
του το Τεχνικό Συµβούλιο µπορεί να υποχρεώσει την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την έγκριση της
προκήρυξης της σύµβασης, να τηρήσει την διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.
Εφαρµόζεται ανοικτή ή κλειστή διαδικασία (µόνο σε µεγάλο πολύπλοκο ή εξειδικευµένο
αντικείµενο).
Για την διαδικασία ανάθεσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7.
Με την Εγκύκλιο 21/2005 (αρ. πρωτ. ∆17γ/04/88/ΦΝ439/17-6-2005) και την Εγκύκλιο 29/2005 (αρ.
πρωτ. ∆17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-2005) εκδόθηκαν πιλοτικά πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων
εγγράφων της διαδικασίας των διαγωνισµών του Ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα τα κατωτέρω
τεύχη:
Τύπος Γ: για προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για παροχή
υπηρεσιών που ανατίθενται κατά το άρθρο 9 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο
αντίστοιχα σε περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.
Τύπος Γ1: για προκήρυξη κλειστής διαδικασίας µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχων για υπηρεσίες
που ανατίθενται κατά το άρθρο 9 του Ν. 3316/2005, µε διαφοροποιήσεις στο κείµενο αντίστοιχα σε
περίπτωση που η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ανώτερη η κατώτερη του ορίου εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ
Στην περίπτωση ανάθεσης επίβλεψης υπηρεσιών δηµοσίου έργου, δεν πρέπει στην οµάδα επίβλεψης
να συµµετέχει µηχανικός υποκείµενος στα ασυµβίβαστα του άρθρου 39 παρ. 2 εδ. γ και ε
∆εν έχει εφαρµοσθεί τοπικά και δεν υπάρχει εµπειρία.
Με την απόφαση ∆17γ/06/168/5-12-07 εγκρίθηκε πρότυπη προκήρυξη τύπου Γ, υποχρεωτικής
εφαρµογής από 1-1-08.
Με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3621/2007 και την εγκύκλιο Ε30/10-12-07 "οδηγίες για την ορθή εφαρµογή
Νοµικών ∆ιατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων
και µελετών", προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος όπως και η αναγκαία αναθεώρηση/
επικαιροποίηση/συµπλήρωση µελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν µε το Ν. 716/77 και πρόκειται να
χρηµατοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.
¨Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συµπλήρωση των µελετών γίνεται δυνάµει
συµβάσεως µελέτης ή υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05¨.

∆ιαδικασία του άρθρου 10

(∆ιαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση)
Η διαδικασία εφαρµόζεται ύστερα από δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού αν προηγήθηκε
ανοικτός διαγωνισµός µε µη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Αν προσκληθούν όλοι όσοι κατέθεσαν προσφορά, δεν απαιτείται επαναδηµοσίευση.
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Χωρίς δηµοσίευση επιτρέπεται σε 7 συγκεκριµένες περιπτώσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση
δηµοσιεύεται περίληψη προκήρυξης και η κατακύρωση γίνεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Με την πρόσκληση προς τους µελετητές καθορίζονται τα αντικείµενα και οι κανόνες της
διαπραγµάτευσης την οποία διεξάγει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η επιλογή γίνεται µε γνώµη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή (πλην ειδικώς της περίπτωσης ε παρ.2 µε γνώµη
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου). Καλούνται τουλάχιστον 3 υποψήφιοι.
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