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ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή διατάξεων του ν. 3316/05, που 

αφορούν τη συγκρότηση της οµάδας µελέτης των διαγωνιζοµένων και τον 

τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. 

 

Με αφορµή ερωτήµατα που διατυπώνονται προς τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε και την οµάδα υποστήριξης της 

εφαρµογής του ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α΄ 22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 

σχετικά µε τη συγκρότηση και αξιολόγηση της «οµάδας µελετών» των διαγωνιζοµένων 

και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, παρέχονται οι 

ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρµογή του νόµου: 

Α. Σχετικά µε τη συγκρότηση της «οµάδας µελέτης» των 

διαγωνιζοµένων. 

  1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου (ιδίως βλέπετε τις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 6, 4 και 6 του άρθρου 7 και 1β΄του άρθρου 17), οι διαγωνιζόµενοι είναι 

υποχρεωµένοι να δηλώσουν τα στοιχεία της «οµάδας µελέτης» την οποία προτείνουν για 

την εκτέλεση της σύµβασης. Η υποχρέωση αυτή έχει την εξής διττή σηµασία:  
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α) κατά πρώτον για να εκπληρωθεί το κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας που προβλέπεται (ως προαιρετικό κριτήριο επιλογής – όχι ανάθεσης) στο 

άρθρο 17 παρ. 1β΄, κατά το οποίο οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία 

των προσώπων που θα συγκροτήσουν την οµάδα µελέτης, προκειµένου να διαπιστωθεί 

η συµµόρφωσή τους µε την υποχρέωση που θέτει η προκήρυξη, περί συγκρότησης 

οµάδας µελέτης µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, δηλαδή στελέχωση από ορισµένες 

ειδικότητες επιστηµόνων, οι οποίοι διαθέτουν εµπειρία συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας 

(λ.χ. επιστήµονας Χ ειδικότητας µε Ψ χρόνια εµπειρίας). Σε περίπτωση που κατά τον 

έλεγχο του Φακέλου Α (τυπικών δικαιολογητικών) της προσφοράς διαπιστωθεί ότι τα 

πρόσωπα που προτείνει ο διαγωνιζόµενος ως στελέχη της οµάδας µελέτης δεν 

αντιστοιχούν στα ζητούµενα από την προκήρυξη, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται. 

 β) Κατά δεύτερο αξιολογείται, ως κριτήριο ανάθεσης, η οργανωτική 

αποτελεσµατικότητα της προταθείσας οµάδας µελέτης, µε την έννοια που ήδη έχει 

περιγραφεί στην Εγκύκλιό µας 29/2005, σχετικά µε την ορθή χρήση των 

κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, όπου αναφέρεται επί λέξει ότι «Το κριτήριο τούτο

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 τη 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. Οµάδα µελέτης ή παροχής των

υπηρεσιών που δεν συνυπήρξε στο παρελθόν δεν µπορεί να αξιολογηθεί, όπως επίσης

δεν µπορεί να αξιολογηθεί απλώς και µόνο η συνύπαρξη, παρά µόνο από κοινού µε

ποιοτικά στοιχεία της δράσης της.»  Τονίζεται ότι µη αξιολόγηση σηµαίνει 

  

        

           

       

      

     

       

       

    

    µη 

βαθµολόγηση και όχι κατ΄ανάγκην αποκλεισµό (παρά µόνο αν στο κριτήριο δεν 

επιτευχθεί η-τυχόν απαιτούµενη από την Προκήρυξη-κατώτερη βαθµολογία). 

 2. Στη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 β του ν. 3316/05, ορίζεται ότι: 

«2. ∆εν έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία: α) … 

β) Εργάζονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας οποιασδήποτε µορφής, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους σε εταιρείες µελετών, οι

οποίοι όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το µελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστηµα

ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως µέλη σύµπραξης η κοινοπραξίας, σε διαδικασία

σύναψης σύµβασης του νόµου αυτού. 

     

          

          

   

       

 Επίσης, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 39 αναφέρεται 

ότι: «Κάθε µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο του σε µία
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µόνο εταιρεία µελετών».  

Η σχετική διάταξη επαναλαµβάνει τις παλιότερες σχετικές διατάξεις του ν. 716/77 

και έχει την σαφή έννοια ότι καθ’ όλη τη διάρκεια δέσµευσης του πτυχίου του µελετητή 

σε Γραφείο/Εταιρεία Μελετών, δεν µπορεί τούτο να χρησιµοποιείται και αυτοτελώς, έξω 

από τα όρια και τις δραστηριότητες της εταιρείας µελετών στην οποία το πτυχίο έχει 

δεσµευτεί. Επίσης, προκύπτει ότι ο δεσµευµένος µελετητής δεν µπορεί να µετέχει σε 

οµάδες µελετών που συγκροτούνται από εταιρείες ή διαγωνιζόµενους στο σχήµα των 

οποίων δεν µετέχει η εταιρεία στην οποία έχει δεσµεύσει το πτυχίο του, διότι τούτο 

αποτελεί καταστρατήγηση του νόµου, δηλαδή αντιβαίνει στο σκοπό του νόµου που είναι 

η απασχόληση του µελετητή µόνο στα πλαίσια της εταιρείας που έχει δεσµεύσει το 

πτυχίο του.  

Συνεπώς, οι µελετητές δεν µπορούν να συµµετέχουν σε διαγωνιζόµενα 

σχήµατα στα οποία δεν µετέχει η εταιρεία στην οποία έχει δεσµευθεί το πτυχίο τους, 

ούτε µε το πτυχίο τους ούτε και χωρίς αυτό (επικαλούµενοι δηλαδή απλώς την εµπειρία 

τους).  

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η συµµετοχή τέτοιου προσώπου, στη 

στελέχωση οµάδας µελέτης διαγωνιζόµενου σχήµατος στο οποίο δεν µετέχει η 

εταιρεία/γραφείο µελετών στο οποίο έχει δεσµευθεί το πτυχίο του, η συµµετοχή του 

προσώπου αυτού δεν θα προσµετράται στην οµάδα µελέτης (δηλαδή δεν θα αποκλείεται 

ο διαγωνιζόµενος κατ΄ αρχήν, εκτός κι αν χωρίς το πρόσωπο αυτό δεν πληρούνται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας κατά το άρθρο 17 παρ. 1 β΄ του νόµου). 

Β. Σχετικά µε τις τεχνικές εκθέσεις που υποβάλλονται και αξιολογούνται 

στους διαγωνισµούς: 

1. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4α του ν. 3316/05, η τεχνική 

έκθεση που υποβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία του 

φακέλου του έργου, να επισηµαίνει τυχόν προβλήµατα και να εισηγείται τον τρόπο 

επίλυσής τους. Προφανώς η επισήµανση των τυχόν προβληµάτων (ελλείψεων, 

εσφαλµένων δεδοµένων κ.ο.κ.) του φακέλου του έργου πρέπει να έχει µια κάποια 

τεκµηρίωση, χωρίς τούτο πάντως να σηµαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να συντάξει 

τεύχη-σχέδια ή να επισυνάψει ακριβείς και λεπτοµερείς υπολογισµούς, δεδοµένου ότι οι 

Επιτροπές ∆ιαγωνισµού δεν είναι σε θέση στην παρούσα φάση να αξιολογήσουν τεχνικές 

λύσεις, αλλά αξιολογούν την πληρότητα και αρτιότητα της σχετικής εκτίµησης. Σχετικές 

οδηγίες για τα περιεχόµενα των τεχνικών εκθέσεων περιέχονται στην πρόσφατα 

εκδοθείσα απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/06/157/ΦΝ 439/18-10-2006.  
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2. Εξάλλου διευκρινίζεται ότι η έννοια της παρ. 2 του άρθρου 8 της πιο πάνω 

απόφασης είναι ότι οι προτάσεις που περιέχονται στις τεχνικές εκθέσεις των υποψηφίων, 

σχετικά µε τις εσφαλµένες (τυχόν) παραδοχές των στοιχείων του φακέλου του έργου, 

µπορούν να λαµβάνονται υπόψη για τη διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς των 

υποψηφίων, πάντοτε όµως κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11.3 του πρότυπου τεύχους 

Προκήρυξης τύπου Α. ∆ηλαδή ο διαγωνιζόµενος δεν θα επανυπολογίσει τις µονάδες 

φυσικού αντικειµένου, προκειµένου να συντάξει την οικονοµική του προσφορά 

(δεδοµένου ότι µια τέτοια ενέργεια που αµφισβητεί τις µονάδες φυσικού αντικειµένου 

της υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του κατά 7 παρ. 10 εδ. β΄ του 

νόµου) σύµφωνα µε τις παραδοχές που υιοθετεί στην τεχνική του έκθεση, αλλά θα λάβει 

υπόψη (εφόσον το επιθυµεί) τους υπολογισµούς του για τη διαµόρφωση της ανά 

κατηγορία µελέτης οικονοµικής προσφοράς του.   

Γ. Σχετικά µε τον τρόπο σύνταξης της οικονοµικής προσφοράς.  

1. Στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 9 και 7 παρ. 5 του ν. 3316/05, ορίζεται 

σαφώς πως η οικονοµική προσφορά απορρίπτεται εφ΄ όσον κατά κατηγορία µελέτης  

παραβιάζει τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την αµοιβή των 

µελετών που ανατίθενται. Προκύπτει δηλαδή πως η κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

περί του παραδεκτού ή µη της οικονοµικής προσφοράς διαµορφώνεται από τη σύγκριση 

της προσφερόµενης τιµής ανά κατηγορία µελέτης, µε το ελάχιστο επιτρεπτό όριο που 

προκύπτει για την κατηγορία αυτή (80 ή 100% της προεκτιµώµενης για την κατηγορία 

τιµής, αναλόγως αν η τιµή προκύπτει από τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή αντίστοιχα από παλιότερους κώδικες ή συγκριτικά στοιχεία βάσει των 

µονάδων).  

2. Με βάση τις διατάξεις αυτές δεν απαιτείται η προσφορά των 

διαγωνιζοµένων να περιλαµβάνει προσφερόµενες ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου 

τιµές, αλλά αρκεί η προσφορά ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία µελέτης. 

Στην περίπτωση που ακολουθείται ο προαναφερόµενος τρόπος σύνταξης της 

οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να διορθώνεται η σχετική ρήτρα των πρότυπων 

τευχών προκηρύξεων (άρθρο 23.3 της Προκήρυξης τύπου Α και ανάλογες ρήτρες των 

υπολοίπων τευχών), ούτως ώστε στη θέση της σηµερινής διατύπωσης που αναφέρει 

ότι  

      «Οι προσφερόµενες τιµές ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου πρέπει να αναγράφονται,       

 επί ποινή αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου,  .ολογράφως      

       

           

Στο τέλος οι τιµές

πολλαπλασιάζονται επί τις µονάδες και προκύπτει η προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία

µελέτης. Εν συνεχεία προστίθενται οι τιµές αυτές και προκύπτει η συνολική προσφερόµενη
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τιµή, η οποία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης

(θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο

δεκαδικό ψηφίο»,  

             

       

 

να ορίζεται πλέον ότι  

«Τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης (θετικά ή αρνητικά) ανά κατηγορία µελέτης, πρέπει να 

αναγράφονται επί ποινή αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου ολογράφως (π.χ. κατηγορία …., 

ποσοστό έκπτωσης ….). Τα ποσοστά εν συνεχεία α) τρέπονται σε προσφερόµενη τιµή ανά 

κατηγορία µελέτης, στρογγυλοποιούµενη σε ΕΥΡΩ, β) προστίθενται και τέλος γ) εξάγεται µια 

µέση τεκµαρτή έκπτωση, επί του συνόλου της προεκτιµώµενης αµοιβής.» 

  

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, 

οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr).  

 

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

                       ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

                                   

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε   
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε.                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.         Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 
6. ∆/νση ∆17 ( 10 ). 
7. ∆/νση Πληροφορικής                            
   (για την ανάρτηση στην                                ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
     ιστοσελίδα) 
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