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Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α : Α) ∆ηµοσίευση προκηρύξεων συµβάσεων έργων, µελετών και 

συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05.  

Β) Επαρκής αιτιολόγηση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών στους διαγωνισµούς του ν. 3316/05. 

Γ) ∆ηµοσίευση γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης, 

στην Εφηµερίδα της Ε.Ε. και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, κατά το άρθρο 

12 παρ. 5 του ν. 3316/05  

 

Με αφορµή κατ΄ αρχάς τον πρόσφατο ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68) («καταχώριση 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 

διατάξεις») και κατά δεύτερο ερωτήµατα και παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί στο 

Υπουργείο µας και τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία δηµοσίευσης των περιλήψεων 

σε διαγωνισµούς για την ανάθεση συµβάσεων του ν. 3316/05 καθώς και στις διαδικασίες 

των διαγωνισµών παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες: 
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Α. ∆ηµοσίευση προκηρύξεων συµβάσεων του ν. 3316/05 και εφαρµογή 

του νέου νόµου 3548/07. 

1. Οι περιλήψεις των προκηρύξεων που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την 

ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., στον ελληνικό τύπο και στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του ν. 3316/05, έχουν το απολύτως 

απαραίτητο περιεχόµενο, ώστε να διαφωτίσουν τους δυνάµει ενδιαφερόµενους για το 

περιεχόµενο της προκήρυξης, προκειµένου αυτοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ζητώντας 

τα τεύχη της προκήρυξης. Είναι προφανές ότι δεν επιτελούν όλοι οι όροι της προκήρυξης 

το σκοπό αυτό, συνεπώς η περίληψη πρέπει να περιορίζεται µόνο στο απολύτως 

αναγκαίο περιεχόµενο, δεδοµένου ότι η κοστολόγηση της δηµοσίευσης από τις 

εφηµερίδες εξαρτάται από την έκταση του κειµένου. Για το λόγο αυτό και προκειµένου 

αφενός να αποφεύγονται σφάλµατα κατά τη σύνταξη των περιλήψεων που θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν πρόβληµα εγκυρότητας του διαγωνισµού (αν λ.χ. 

αποκρυβούν πληροφορίες απαραίτητες), αλλά και να µην υποχρεώνονται οι ανάδοχοι να 

καταβάλουν υπερβολικά ποσά για τις δηµοσιεύσεις αυτές, επισυνάπτονται στην παρούσα 

δύο (2) υποδείγµατα περιλήψεων το πρώτο των οποίων θα χρησιµοποιείται για τις 

συµβάσεις µε αντικείµενο κατώτερο της οικείας Κοινοτικής Οδηγίας και το δεύτερο (µε 

περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να αντιστοιχεί περίπου στο περιεχόµενο των 

περιλήψεων που αποστέλλεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε.) θα χρησιµοποιείται για 

δηµοσίευση στα ελληνικά έντυπα και θα αφορά συµβάσεις µε προεκτιµώµενη αµοιβή 

άνω του ορίου.  

Τονίζεται ότι στην Ε.Ε. θα αποστέλλεται περίληψη συνταγµένη  κατά το οικείο 

υπόδειγµα των Οδηγιών.  

2. Με τον πρόσφατο ν. 3548/07, ο οποίος εφαρµόζεται, δυνάµει διάταξης που ήδη 

ψηφίστηκε και αναµένεται η δηµοσίευσή της, στους διαγωνισµούς τους οποίους θα 

υποβληθούν προσφορές µετά την 1- 9-2007, έχουν επέλθει τροποποιήσεις όσον 

αφορά τις εφηµερίδες στις οποίες θα δηµοσιεύονται περιλήψεις των διακηρύξεων έργων, 

και των προκηρύξεων µελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05. Συγκεκριµένα, 

στις κυριότερες για τους διαγωνισµούς διατάξεις του νόµου αυτού προβλέπονται τα εξής: 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου νοµαρχιακές εφηµερίδες είναι οι εκδιδόµενες 

στις έδρες των νοµών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (παρ. 1 α΄) και τοπικές 

όσες έχουν την έδρα τους σε δήµο ή κοινότητα εντός των νοµών Αττικής ή 

Θεσσαλονίκης (παρ. 2). 

• Στο νόµο εµπίπτουν οι δηµοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισµών του δηµοσίου και 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 1 παρ. 3). 
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• Περιλήψεις των διακηρύξεων έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών γενικά 

δηµοσιεύονται σε τουλάχιστον δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακές 

εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο νοµό που θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή 

η µελέτη, ή η προµήθεια ή η εκτέλεση του έργου (άρθρο 3 παρ. Α1). Σε νοµούς 

που δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα αρκεί η δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον 

εβδοµαδιαίες. Αν οι νοµοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή η µελέτη, 

ή η προµήθεια ή η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η 

δηµοσίευση της περίληψης γίνεται σε τουλάχιστον µία ηµερήσια νοµαρχιακή 

εφηµερίδα κάθε νοµού και µία εβδοµαδιαία εξ εκείνων που έχουν την έδρα τους 

σε έναν από τους νοµούς. Ειδική ρύθµιση γίνεται όσον αφορά τους νησιωτικούς 

νοµούς (που αποτελούνται από νησιά µόνο). Είναι προφανές ότι δηµοσίευση σε 

νοµαρχιακές εφηµερίδες πρέπει να γίνει όταν το αντικείµενο της µελέτης ή του 

έργου είναι εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

• Περαιτέρω, κατά την παρ. Β1 του άρθρου 3 , εφόσον η εκπόνηση της µελέτης 

ή η εκτέλεση του έργου υπηρεσία λαβαίνει χώρα εντός του νοµού Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, η περίληψη των προκηρύξεων θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές 

εφηµερίδες, ήτοι εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο ∆ήµο που αφορά η 

µελέτη ή το έργο, και αν αφορά περισσότερο από ένα δήµους σε µια ηµερήσια 

εφηµερίδα κάθε δήµου και µια εβδοµαδιαία, µε έδρα έναν από τους δήµους. Αν 

δεν εκδίδεται στην έδρα του δήµου τοπική εφηµερίδα τότε πρέπει να δηµοσιευτεί 

σε δύο εβδοµαδιαίες. 

3. Στον ίδιο νόµο (3548/07) ορίζεται (άρθρο 3 παρ. Α3 και Β3) ότι εφόσον στις 

ισχύουσες διατάξεις (σχετικά µε τις µελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/05 

υφίσταται σχετική ρύθµιση στο άρθρο 12 του  νόµου αυτού) ορίζεται ήδη ότι οι 

περιλήψεις των προκηρύξεων δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες του νοµαρχιακού ή του 

τοπικού τύπου, η δηµοσίευση ενεργείται εφεξής µε βάση τις διατάξεις του ν. 3548/07.  

Συνεπώς στους διαγωνισµούς για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και 

υπηρεσιών του ν. 3316/05, στους οποίους οι προσφορές θα κατατεθούν µετά 

την 1η Σεπτεµβρίου 2007, θα ισχύουν η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 

3316/05 που ορίζει ότι περίληψη πρέπει να δηµοσιεύεται  

α) στην Εφηµερίδα των Ε.Κ.,  

β) στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ,  

γ) σε µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  

και επιπλέον οι δηµοσιεύσεις κατ΄ εφαρµογήν του ν. 3548/07 που ήδη 

προαναφέρθηκαν.     
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4. Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν δηµοσιεύθηκαν (παρότι εστάλησαν 

από την αναθέτουσα αρχή) σε εφηµερίδες περιλήψεις της προκήρυξης διαγωνισµού. 

Σηµειώνεται ότι σε µια τέτοια περίπτωση κινδυνεύει να θεωρηθεί άκυρη (κυρίως από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο) όλη η διαδικασία του διαγωνισµού, διότι θεωρείται ως ελλιπής  

δηµοσιότητα. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες που διεξάγουν τους διαγωνισµούς πρέπει 

να οχλούν σε τακτά διαστήµατα πριν το διαγωνισµό τα έντυπα στα οποία έχουν 

αποσταλεί οι περιλήψεις προκειµένου να διαπιστώσουν την δηµοσίευση. Προς τούτο θα 

ήταν χρήσιµη µια γραπτή υπενθύµιση ανά 3-5 ηµέρες µέχρι να διαπιστωθεί ότι 

συντελέστηκε η δηµοσίευση.  

5. Προς περαιτέρω υποβοήθηση των υπηρεσιών που αναθέτουν συµβάσεις υπηρεσιών, 

επισυνάπτεται στην παρούσα και σχέδιο ιδιωτικού συµφωνητικού το οποίο, αφού 

συµπληρωθεί µε τα κατάλληλα στοιχεία, υπογράφεται από την αναθέτουσα αρχή και τον 

ανάδοχο, κατά το άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05.  

Β. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών διαγωνιζοµένων. 

Με αφορµή την απολύτως πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 

Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 159/2007, παρέχουµε τις πιο κάτω οδηγίες 

που αφορούν την ορθή αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζοµένων και περαιτέρω την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

1. Στο διαγωνισµό αυτό για την ανάθεση µελέτης µε τον ν. 3316/05 υποβλήθηκε 

ένσταση στη φάση των τεχνικών προσφορών από κάποιο διαγωνιζόµενο, ο οποίος 

διαµαρτυρήθηκε ότι κακώς βαθµολογήθηκε µε τον ίδιο τρόπο η επιβάρυνση των µελών 

της οµάδας εργασίας, διότι παρότι ο φόρτος είναι ίδιος, τα µέλη της οµάδας εργασίας 

του ενιστάµενου είναι αριθµητικά περισσότερα από τα µέλη της οµάδας του καθού η 

ένσταση, γεγονός που θα έπρεπε να συνυπολογισθεί στην αξιολόγηση. Επειδή δεν 

συνυπολογίστηκε αυτό το (κρίσιµο κατά το δικαστήριο) γεγονός, ούτε και η ένσταση 

απαντήθηκε ειδικά από την Προϊσταµένη αρχή (όπως όφειλε να απαντηθεί), το 

δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν ορθή η βαθµολόγηση.  

2. Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι, µετά το άνοιγµα και των οικονοµικών 

προσφορών,  η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί πλέον να αναβαθµολογήσει τις 

τεχνικές προσφορές, για το λόγο δε αυτό ο διαγωνισµός δεν µπορεί να συνεχισθεί.  

3. Μετά την πιο πάνω απόφαση προκύπτουν τα εξής δύο συµπεράσµατα: α) ότι πρέπει 

οι ενστάσεις που αφορούν την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών να απαντώνται 

ειδικά, ιδίως όταν αφορούν κρίσιµες παραµέτρους της βαθµολογίας, β) ότι αν µετά την 

έκδοση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων αποσφραγισθούν και 

γίνουν γνωστές οι οικονοµικές προσφορές δεν υφίσταται δυνατότητα αναβαθµολόγησης 
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των τεχνικών προσφορών, συνεπώς αν ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και 

ευδοκιµήσει (υπό την έννοια ότι κριθεί ως ελλιπής ή εσφαλµένη η αξιολόγηση) δεν 

µπορεί να συνεχισθεί ο διαγωνισµός (άρα πρέπει να ακυρωθεί και να επαναπροκηρυχθεί). 

Κατόπιν τούτων οι αναθέτουσες αρχές του ν. 3316/05 απαιτείται να επιδεικνύουν 

ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της διαδικασίας ανάθεσης της µελέτης, µετά την απόφαση 

επί των ενστάσεων του δευτέρου σταδίου (τεχνικών προσφορών) και να µην 

αποσφραγίζουν τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων αν ασκηθούν 

ασφαλιστικά µέτρα (ή τουλάχιστον η προδικαστική προσφυγή του ν. 2522/97), 

προκειµένου να µπορούν να συνεχίσουν το διαγωνισµό ανάλογα µε την απόφαση του 

δικαστηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαµβάνουν τον κίνδυνο της πλήρους 

ακύρωσης του διαγωνισµού, αν η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή από το 

δικαστήριο και κριθεί εσφαλµένη η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

 Γ. Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων ανάθεσης σύµβασης.  

Υπενθυµίζεται η υποχρέωση που τίθεται στο άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3316/05, σύµφωνα 

µε την οποία η απόφαση ανάθεσης σύµβασης του ν. 3316/05 και η απόφαση ανάθεσης 

έργου µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή αποστέλλεται για δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό 

∆ελτίο και την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ενώ αν η προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης 

υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 σχετική ανακοίνωση, 

συνταγµένη κατά το οικείο παράρτηµα των Οδηγιών αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Έχει παρατηρηθεί ότι η διάταξη αυτή δεν τηρείται πάντα και εκ του λόγου 

τούτου θα µπορούσαν να προκύψουν προβλήµατα νοµιµότητας ή και συνέπειες µε βάση 

το κοινοτικό δίκαιο. 

Παρέχεται λοιπόν εντολή στους φορείς να τηρούν την υποχρέωση γνωστοποίησης των 

αποτελεσµάτων των διαδικασιών ανάθεσης. 

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). 

      

Συνηµµένα: 
1) Περίληψη προκήρυξης µελέτης κατά το Ν. 

3316/05( προεκτιµώµενη αµοιβή κάτω 
του ορίου εφαρµογής της κοινοτικής 
οδηγίας) 

2) Περίληψη προκήρυξης πάνω του ορίου 
της κοινοτικής οδηγίας 

3) Ιδιωτικό συµφωνητικό ανάθεσης 
εκπόνησης µελέτης 

 
 
 

                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

                        ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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            ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
                             ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,  
                  (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
                         ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/… )1  
 
1. …………………………………………………………………………………………2, προκηρύσσει 
την ανάθεση της µελέτης3 µε  τίτλο …………………………………………………… 
………………………………………………………4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή …………………… 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  
2. Η µελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών:  
α) κατηγορία………………………….., µε προεκτιµώµενη αµοιβή ……………………,  
β) κατηγορία………………………….., µε προεκτιµώµενη αµοιβή …………………………… 
γ) κατηγορία………………………….., µε προεκτιµώµενη αµοιβή ……………………………5

3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου 
έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (………………………..)6, µέχρι τις 
…………………………….  
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε τύπου 
……….. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο………………………, FAX επικοινωνίας ………………………, 
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ………………………………………………… 

                                            
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποσηµειώσεις αυτές, µετά τη διαµόρφωση της περίληψης, 
εξαλείφονται.
 
1 Η περίληψη αυτή δηµοσιεύεται στο Ελληνικό Τύπο και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και 
την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/05) και περιέχει τις 
απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισµούς µελετών και υπηρεσιών που 
προκηρύσσονται µε βάση τα άρθρα 7 και 9 του ν. 3316/05 και η προεκτιµώµενη αµοιβή 
τους δεν υπερβαίνει τα όρια των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17, αναλόγως της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στους διαγωνισµούς που η ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
ορίζεται µετά την 1-9-2007 ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις του ν. 3548/07 (βλ. 
Εγκύκλιο). 
Για τη δηµοσίευση προκηρύξεων συµβάσεων µε αντικείµενο άνω του ορίου των 
Οδηγιών, εφαρµόζεται το υπόδειγµα του σχετικού Παραρτήµατος των Οδηγιών, από το 
οποίο ενδεχοµένως και για εξοικονόµηση χώρου µπορούν να αφαιρούνται κάποιες 
πληροφορίες που θεωρούνται άχρηστες ή περιττές για τους ηµεδαπούς διαγωνιζόµενους.  
 
2 Αναγράφεται ο Τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό, όπως προκύπτει από το 
άρθρο 1 της ∆ιακήρυξης: π.χ. Η ∆/νση……………. του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε, ή η ∆ΤΥ 
της Ν.Α……………………, ή η ΤΥ∆Κ του Νοµού………………………..για λογαριασµό του 
∆ήµου…………………………, κλπ. 
 
3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η ανατιθέµενη σύµβαση αφορά παροχή υπηρεσιών γίνονται οι 
σχετικές προσαρµογές στο υπόδειγµα.  
 
4 Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της 
∆ιακήρυξης   
 
5 Τίθενται οι κατηγορίες των µελετών µαζί µε τον προϋπολογισµό τους, ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόµενους για την ορθή κλήση των πτυχίων. 
 
6 Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας. 
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 4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 
……………………….., ηµέρα…………….. και ώρα……………  
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή 
σε κοινοπραξία – σύµπραξη, εγγεγραµµένοι στα µητρώα Μελετητών-Εταιρειών 
Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της µελέτης, ήτοι: 
αα) τάξεις ………………….. στην κατηγορία………………………….,  
ββ) τάξεις ………………, στην κατηγορία …………………7,  
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: 
……………………………………………………………………………………………………………………8.  
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί 
έλεγχος της τεχνικής ικανότητας µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια9: 
α) Κριτήριο εµπειρίας σε παρόµοιες µελέτες (κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 
της προκήρυξης) ήτοι µελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του 
υποψήφιου, κατά την τελευταία ........................... 
Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών, ανά κατηγορία: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................ 
 
β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα δηλωθεί 
στη στελέχωση της οµάδας εκτέλεσης της σύµβασης και θα περιληφθεί αντίστοιχα 
στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 

 
αα..........................................................................................................................
ββ...........................................................................................................................
γγ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
7. Η συνολική προθεσµία για την εκπόνηση της µελέτης είναι …………….. µήνες. 
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους ……………………..ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον …………………….. ηµερών, µετά 
την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
…………………………… ηµέρες. 
9. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ……………………………………….10.  
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 
3316/2005. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει 
µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των 

                                            
7 Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές   
8 Αναγράφονται τα προσόντα των αλλοδαπών, όπως αναφέρονται στη σχετική 
υποσηµείωση της προκήρυξης (46)  
 
9 Εφόσον δεν έχουν τεθεί στην προκήρυξη τέτοιες απαιτήσεις η σχετική 
παράγραφος παραλείπεται.  
 
10 Αναγράφεται η πηγή της χρηµατοδότησης. 
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∆ιαγωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της 
Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.  
11.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή 
ήτοι…………………………………… 11  
 
 

Τόπος - 
Ηµεροµηνία……………………. 
 
Ο…………………………. 
 
 
 
 
  
 

 

                                            
11 Αναγράφεται η αρµόδια Προϊσταµένη Αρχή. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ1  

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ…………2

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι …………………………………….. και ο τόπος της παροχής    
………………………………………………….  
II.1.1.   Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και 
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές  
Προεκτιµώµενη Αµοιβή: α) Συνολική:…………………… 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης ……………………………………….. 
∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης (….. µήνες) 
 
Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις  
Εγγύηση συµµετοχής :  
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε ……. ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης  ανέρχεται 
σε ………….ευρώ (€) (5% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) 
2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής. 
Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα ……………………. (αρ. έργου ……………………………….). Η 
καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. Η 
σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από το …………..4 µε ποσοστό ………. στο Μέτρο …… 
«…………………………………». 
3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη 
νοµική µορφή5. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε 
κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. 
 4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η εκτέλεση της 
σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών". 
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 19 
του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ 
στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής 
κατάστασης των διαγωνιζοµένων. 
2. Στο διαγωνισµό καλούνται α) ηµεδαποί ενδιαφερόµενοι (µεµονωµένοι  ή σε σύµπραξή ή κοινοπραξία) 
που καλύπτουν τις κατηγορίες µελετών και είναι εγγεγραµµένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή 
Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του 
άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και 
τάξεις: 
στην κατηγορία µελέτης …………….., πτυχία τάξεων … 

                                                 
1 Εφόσον πρόκειται περί σύµβασης υπηρεσιών γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές  
2 2004/18 ή 2004/ 17 κατά περίπτωση  
3 Αναγράφονται η επίσηµη επωνυµία (τίτλος) της Αναθέτουσας αρχής, µε πλήρη στοιχεία π.χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ∆ιεύθυνση, η 
ταχυδροµική διεύθυνση, ο Τ.Κ. και ο υπάλληλος που µπορεί να δώσει πληροφορίες για το διαγωνισµό ή να στείλει τα τεύχη 
και ο τόπος που πρέπει να σταλούν οι προσφορές. 
 
4 Αναγράφεται το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης (εφόσον υπάρχει) 
5 Αν όµως προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη ως υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας να γραφεί. 
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στην κατηγορία µελέτης …………….., πτυχία τάξεων …. ή … 
………………………………………………………………….. 
β) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα 
(κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
εγγεγραµµένοι σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε τις προαναφερθείσες ή  
γ) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα (κατά το 
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι 
εγγεγραµµένοι στα Επαγγελµατικά / Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής: 
για την κατηγορία µελέτης …………. τουλάχιστον …στελέχη µε …………….. εµπειρία, 
για την κατηγορία µελέτης ……………τουλάχιστον ,… στέλεχος µε ………. εµπειρία,  
………………………………………………………………………………………………. 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε µέλος 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να 
συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
στην οποία µετέχει.  
Η σύµπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί µέρους µελετών. Σε 
περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων είναι τρεις (3), 
επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης.  
ΤΜΗΜΑ IV Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. 
 Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης (βαρύτητα 
35%) 
2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης  (βαρύτητα 40%) 
3. Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 25%). 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού:  
1.  Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών ……………………….., 
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  ……….. ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα 
ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.  
2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η ……………………6 και ώρα……….., κατά την οποία θα 
ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.  
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον …………. ηµέρες.  
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην 
αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι …………, από την οποία µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν: 
α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού, το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα: 
β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες 
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
Οι προθεσµίες αρχίζουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 
τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις ………………………..  

 
 

 
Τόπος - 

                                                 
6 (Ηµέρα, µήνας έτος) 
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Ηµεροµηνία……………………. 
 

Ο…………………………. 
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          (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

«…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………»1

 (Χρηµατοδότηση από το έργο : ……………………………… της ΣΑΜ ….(η ΣΑΜΠ)…. 

 
 
Στην …………………………… σήµερα την ……………………… του µηνός 

……………………… του έτους …………… ηµέρα ……………………… µε βάση την απόφαση 

τ…………………………. …………………………………………………..  (Προϊσταµένης Αρχής 

της σύµβασης), µε αριθµό  ………../…………….. αφ’ ενός ο Προϊστάµενος της ……(ονοµασία 

∆/νουσας Υπηρεσίας)…… κ. ……(ονοµατεπώνυµο)…… ……(ειδικότητα)…… µε … βαθµό……  που 

εκπροσωπεί …………………… …………… 2 (Εργοδότης) και αφ’ ετέρου ο 

………………………………………………………..  ……………3  

που   καλείται   εφεξής   «Ανάδοχος»   και   που   εκπροσωπείται   νόµιµα   από   τον  . ……… 
(ονοµατεπώνυµο)……… µε αναπληρωτή του τον . ……(ονοµατεπώνυµο)…… δυνάµει της αριθµ. 
……………………………………………….. κοινής δήλωσης όλων των συµπραττόντων 
γραφείων µελετών και της αριθµ. ……………/…… - …… - ……….. συµβολαιογραφικής 
πράξης του Συµβολαιογράφου ………(Πόλη)…… κ. ………(ονοµατεπώνυµο)………4 
συµφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης 
 
Με το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό και  µε βάση την απόφαση   ……./…………../……-……-
………  
του ……………………………..(Προϊσταµένης Αρχής), ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και 
αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης 
«………………………………………………… 
………………………………………..….…………………………………………………………………
….………………………..……………………………………………………………………………» 
µε τους όρους των συµβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του οικείου διαγωνισµού και εγκρίθηκαν µε την Απόφαση 
…………………………………………………………….του  ………………………………………… 
 
Το αντικείµενο της σύµβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του 
διαγωνισµού (Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και Πρόγραµµα Απαιτούµενων Μελετών). 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά Τεύχη 
 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :  
1. Το παρόν  ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Η από ………………………………  Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της 
3. Η µε ηµεροµηνία  ………………   Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
4. Η µε ηµεροµηνία ………………………….Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
6. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου 
7. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους συγκεκριµένους υπολογισµούς της 

προεκτιµηθείσας αµοιβής, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του Ν. 3316/2005 
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών. 
 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά 
τη σειρά ισχύος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσµίες 
 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε 
……………….. (…..) µήνες από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού 5. 
Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τµηµατικές προθεσµίες των επί µέρους 
εργασιών περιλαµβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου 
 
Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάµει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/05, που προσαρτάται στην 
παρούσα σύµβαση, ορίζεται ο . …………………….(ονοµατεπώνυµο), κάτοικος ……………………. 
οδός………………………… αρ. …… Τ.Κ. ………… , Τηλέφωνο …………….. FAX 
……………… και αναπληρωτής αυτού ο ……………………..……(ονοµατεπώνυµο), κάτοικος 
………………………. οδός ……………………… αρ. …… Τ.Κ. ………… Τηλέφωνο 
.……………… FAX …………………. 

Ως έδρα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005,  
δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι :  
οδός ………………………………….. αρ. ……… Τ.Κ. ………….. Πόλη…………… 

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παραγρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, ορίζεται ο 
……………………. ……(ονοµατεπώνυµο), κάτοικος ………………………..  οδός 
………………………………..αρ. ……… Τ.Κ. ……………, Τηλέφωνο ……………… FAX 
………………. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισµού του αντικλήτου  
προσαρτάται στην σύµβαση αυτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Αµοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωµής 
 
Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 16 της οικείας 
Προκήρυξης ανάθεσης της µελέτης και το άρθρο 30 µπαρ. 1 του ν. 3316/05 αποτελεί το ποσό 
της Οικονοµικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης 
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Αξίας (Φ.Π.Α.).  Η αµοιβή αυτή στην προκείµενη περίπτωση, σύµφωνα µε την οικονοµική 
Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
(Αποφ. ………………………………………..), ανέρχεται στο ποσό των ……………….(ολογράφως 
το ποσό µε κεφαλαία γράµµατα)… ΕΥΡΩ ….(Αριθµητικώς)….€, χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά 
κατηγορία µελέτης: 
 
• Για τις Συγκοινωνιακές Μελέτες : ……… (ολογράφως το ποσό µε κεφαλαία γράµµατα)……… 

ΕΥΡΩ …. (Αριθµητικώς) ….€ πλέον Φ.Π.Α. 
• ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις 
 
Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού – σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της οικείας Προκήρυξης - ο 
Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων 
των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων γραφείων µελετών)6 και συνολικού ποσού 
…………(ολογράφως το ποσό µε κεφαλαία γράµµατα)………… ΕΥΡΩ …(αριθµητικώς)…. €  που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης (άρθρο 11.2 της 
Προκήρυξης) χωρίς ΦΠΑ : 
 
1. ……………………………………………. / ………………… / ….. - ….. - ………… ύψους 

…………………………………… € 

2. ……………………………………………. / …………………… / ….. - ….. - ………….ύψους 
…………………………………… € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο  
 
Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του 
εργοδότη – Προϊστάµενο της ∆.Υ, και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά 
περίπτωση) σύµφωνα µε τους όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συµβατικών 
τευχών και λαµβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραµµένο αντίτυπο. 
Τα συµβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συµφωνητικού, ήτοι τα 
Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής 
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Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων και του Τεύχους της Προεκτιµώµενης 
Αµοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συµβάσεων της Προϊσταµένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο των προαναφερόµενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της ∆/νουσας Υπηρεσίας 
και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται µε το ιδιωτικό συµφωνητικό στον 
Ανάδοχο. 
 
Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό που αποτελείται από …………………… (…..) σελίδες 
αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις διπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συµβαλλόµενα µέρη και 
παρέλαβαν από ένα  ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και  ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 
 
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης όπως προκύπτει από την προκήρυξη 
2 Αναγράφεται ο τίτλος του εργοδότη 
3 Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου, φυσικού προσώπου, ή γραφείου/εταιρείας µελετών, ή σύµπραξης, ή 
κοινοπραξίας, 
4 Η αναφορά σε σύµπραξη γίνεται όταν ο ανάδοχος είναι σύµπραξη. Στις λοιπές περιπτώσεις προσαρµόζεται 
ανάλογα το κείµενο (π.χ. αν ο ανάδοχος είναι µελετητής – φυσικό πρόσωπο δεν γίνεται αναφορά σε εκπρόσωπο). 
5 Μπορεί πάντως να ορίζεται έναρξη των προθεσµιών διαφορετικός (µεταγενέστερος) χρόνος, αν για κάποιο λόγο 
δεν είναι δυνατή η άµεση έναρξη των εργασιών (βλέπετε παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3316/05).  
6 Το µέσα σε παρένθεση τµήµα τίθεται µόνο αν ο ανάδοχος είναι σύµπραξη ή κοινοπραξια 
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