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                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   Ε. 10 

          ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 
 
  

Αθήνα, 30/5/2008 
Αριθ. Πρωτ. ∆17γ/05/65/ΦΝ439  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ∆Ε 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ 
& ΚΩ∆/ΣΗΣ ( ∆17) 
ΤΜΗΜΑ: γ΄  
Ταχ. ∆/νση:  Χαρ. Τρικούπη 182 
Ταχ. Κώδικας:  101 78 Αθήνα 
TELEFAX:   210 6464392 
Τηλέφωνο:  210  6428969 
E-mail : ggded17@ggde.gr 

    
ΠΡΟΣ: 

 
Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 
 

 

Θ Ε Μ Α :  Α. Ισχύς µελετητικών πτυχίων. 

Β. ∆απάνη αναπαραγωγής τευχών διαγωνισµού κατά το ν. 3316/05.  

Γ. Έγκριση οδηγού ενεργειών για την ανάθεση συµβάσεων του ν. 

3316/05. 

 

Έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων, αιτήµατα και καταγγελίες φορέων (µελετητικών οργανώσεων και ΤΕΕ) µε τα 

οποία ζητείται αφενός να επιλυθεί το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε την 

καθυστέρηση ανανέωσης πτυχίων µελετητών, έτσι ώστε να µην κωλύονται να 

λαµβάνουν µέρος σε διαγωνισµούς του ν. 3316/05, αφετέρου δε να καθορισθεί 

συγκεκριµένα ανώτατο ποσό για τη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών των 

διαγωνισµών, επειδή κάποιοι φορείς καθορίζουν υπέρογκα ποσά εντελώς καταχρηστικά. 

Με αφορµή τα αιτήµατα αυτά παρέχουµε τις εξής οδηγίες προς τους φορείς ανάθεσης 

συµβάσεων του ν. 3316/05: 

Α.1. Όπως προκύπτει από το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 716/77 (που εφαρµόζεται 

µέχρι να εκδοθεί το προβλεπόµενο από το άρθρο 39 παρ. 7 του ν. 3316/05 Π.∆.) ο 

έλεγχος και η απλή ανανέωση των πτυχίων των µελετητών και των Γραφείων Μελετών 

διενεργείται ανά τετραετία και η αρµόδια υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την απόφασή της 

µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.  

Περαιτέρω, από το Π.∆. 799/78 προκύπτει (άρθρο 6 παρ. 2) ότι οι εγγραφές 

µελετητών στο Μητρώο και οι µεταβολές της κατάστασης των ήδη εγγεγραµµένων 

διενεργούνται µέσα σε 60 ηµέρες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως. 
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2. Σύµφωνα µε νοµολογία της Ε.Α. του ΣτΕ (απόφαση 83/2003) δεν τίθεται ζήτηµα 

αποκλεισµού διαγωνιζόµενου από διαγωνισµό ανάθεσης µελέτης, σε περίπτωση που ένα 

από τα ατοµικά πτυχία που στελεχώνουν πτυχίο γραφείου Μελετών έχει λήξει, και έχει 

ζητηθεί εγκαίρως η ανανέωσή του πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε εφαρµογή 

της νοµολογίας αυτής, στο άρθρο 18.5 των νέων (εγκεκριµένων µε Υ.Α.) προκηρύξεων 

τύπου Α και Γ οι οποίες ισχύουν από 1-1-2008 (σχετική η Εγκύκλιός µας Ε.29/2007) 

περιλαµβάνεται η εξής διάταξη: «Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / 

Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το 

εταιρικό πτυχίο και τα ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της 

εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, 

να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόµενη 

Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται». 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι (σε οποιονδήποτε διαγωνισµό του ν. 3316/05 

και όχι µόνο στους διαγωνισµούς που εφαρµόζονται οι νέες εγκεκριµένες προκηρύξεις) 

δεν πρέπει να αποκλείεται από διαγωνισµό µελέτης ή σύµβασης υπηρεσιών του ν. 

3316/05 υποψήφιος ο οποίος, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, δεν έχει µεν το 

εταιρικό του πτυχίο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία που στελεχώνουν το Γραφείο του 

σε ισχύ (επειδή έχουν λήξει), πλην όµως, έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία (∆15) 

αίτηµα πριν από 30 τουλάχιστον ηµέρες αν πρόκειται για απλή ανανέωση του πτυχίου 

(χωρίς επαναπροσδιορισµό τάξης ή επέκταση), ή πριν από 60 τουλάχιστον ηµέρες  αν η 

αίτηση αφορά µεταβολή της κατάστασης του εγγεγραµµένου Μελετητή ή Γραφείου 

Μελετών (αναθεώρηση, επέκταση, προαγωγή του πτυχίου).  

Στις περιπτώσεις αυτές η έλλειψη ισχύοντος πτυχίου θα αναπληρώνεται από 

βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆15) περί της ηµεροµηνίας υποβολής του 

αιτήµατος και της πληρότητας του φακέλου, η οποία θα προσκοµίζεται µε το φάκελο 

προσφοράς. Αν από τη βεβαίωση προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε πλήρη 

φάκελο τηρώντας την προαναφερθείσα προθεσµία κατά περίπτωση, νοµίµως λαµβάνει 

µέρος στο διαγωνισµό και το ζήτηµα της κατοχής του κατάλληλου πτυχίου θα κριθεί 

οριστικά κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από την σύναψη της 

σύµβασης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3316/05.  

 Β. Στα εγκεκριµένα και µη τεύχη Προκηρύξεων του ν. 3316/05, ορίζεται ότι οι 

φορείς ανάθεσης πρέπει να καθορίζουν τη δαπάνη για τη λήψη των τευχών του 

διαγωνισµού από τους ενδιαφερόµενους σε ποσό που να αντιστοιχεί στο κόστος 

αναπαραγωγής των εγγράφων και να αναγράφουν τη δαπάνη αυτή στην προκήρυξη. 
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Παρά το γεγονός ότι η δαπάνη αναπαραγωγής, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αγοράς, 

δεν υπερβαίνει τα 10 - 15 λεπτά του ΕΥΡΩ, ορισµένοι φορείς καταχρηστικά 

καθορίζουν το ποσό αυτό σε ύψος πολλαπλάσιο του πραγµατικού. Για το λόγο αυτό,  

και προς αποφυγή καταστρατηγήσεων του σαφούς όρου της προκήρυξης, το ποσό της 

δαπάνης αναπαραγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20 λεπτών του ΕΥΡΩ 

ανά σελίδα Α4, και για τεύχη µε µεγαλύτερο µέγεθος το ποσό των 30 λεπτών ΕΥΡΩ ανά 

σελίδα. Εφόσον το ποσόν αυτό εκτιµάται κατώτερο των δέκα (10) ΕΥΡΩ, θα 

καθορίζεται το ποσόν αυτό. Τα χρήµατα που θα συγκεντρώνονται από τις εν λόγω 

δαπάνες, θα διαχειρίζεται ο προϊστάµενος της υπηρεσίας (τηρώντας σχετική κατάσταση 

υπογεγραµµένη από τον ίδιο), για τα αναλώσιµα και τη συντήρηση των φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων της υπηρεσίας. 

 Γ. Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών στην τήρηση των διαδικασιών του ν. 

3316/2005, επισυνάπτεται στην παρούσα συνοπτικός οδηγός ενεργειών στις οποίες 

πρέπει να προβαίνουν οι υπηρεσίες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαγωνισµών του 

νόµου αυτού. 

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

των δηµοσίων φορέων εν γένει που ασχολούνται µε τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων 

έργων, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της.  

Επιπλέον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 

(www.ggde.gr). 

                                                                  

Συνηµµένα:                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Οδηγός για την                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

αποτελεσµατική διενέργεια                          ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

των διαδικασιών ανάθεσης                           

σύµβασης κατά το Ν. 3316/05 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε.                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε.    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
5. Γραφείο Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε. 
6. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για την  
ανάρτηση στην ιστοσελίδα)                             ΒΑΣΙΛΑ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ 
7. ∆/νση ∆17(4) 
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Ο∆ΗΓΟΣ 

για την αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών 

ανάθεσης σύµβασης κατά το Ν. 3316/05 

 

Έχει παρατηρηθεί κατά τον χρόνο εφαρµογής του ν.3316/05 ότι, παρά την ύπαρξη των 

προτύπων τευχών προκηρύξεων και άλλων εγγράφων του διαγωνισµού, κάποιοι φορείς 

παρουσιάζουν αδυναµίες στην σωστή διαχείριση των ενεργειών του διαγωνισµού µε 

αποτέλεσµα προβλήµατα στην εγκυρότητα των ενεργειών, που θέτουν σε κίνδυνο την 

όλη διαδικασία.  

Για το λόγο αυτό στον εν λόγω Οδηγό καταγράφονται συνοπτικά οι αναγκαίες 

ενέργειες  κατά χρονολογική σειρά.  

 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΛΗΨΗ  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

Α. Συγκρότηση Φακέλου του  Έργου (ΦτΕ) κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου, 

που πρέπει να περιέχει τα τέσσερα στοιχεία (υπό α΄, β,΄ γ΄ και δ΄).  Μέχρις εκδόσεως 

της Υ.Α. της παρ. 4 του ίδιου άρθρου (η οποία θα ορίζει ειδικότερα το περιεχόµενο του 

Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων), τα στοιχεία που περιέχει το τεύχος αυτό αναφέρονται 

ενδεικτικά, άρα ο εκάστοτε φορέας ανάθεσης  πρέπει να επιλέξει τα κατά την κρίση 

του απαραίτητα. Στην διαµόρφωση της κρίσης αυτής εφαρµόζεται κατά κανόνα η αρχή 

της αναλογικότητας, δηλαδή ιδιαίτερα απαιτητικές συµβάσεις πρέπει να συνοδεύονται 

από αρτιότερους ΦτΕ.  

 

Β. Ο ΦτΕ εγκρίνεται (άρθρο 4 παρ.1 ν.3316/05) από την Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.), 

όπως αυτή καθορίσθηκε µε βάση το άρθρο 45 παρ. 2 του νόµου, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις κάθε φορέα. Είναι σηµαντικό σε κάθε περίπτωση να ορίζεται σαφώς 

η Προϊσταµένη Αρχή της σύµβασης (βλ. άρθρο 1 της Προκήρυξης των προτύπων 

τευχών).  

 

Γ. Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης κατά το άρθρο 5. Αναλόγως των αβεβαιοτήτων 

της σύµβασης ο φορέας πρέπει να επιλέξει µια από τις διαδικασίες των παρ. 1-5 του 

άρθρου 5.  
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Ειδικότερα:   

• Αν πρόκειται να τηρηθεί η διαδικασία κατά την παρ. 5β και 5γ του άρθρου 5, 

πρέπει να ληφθεί γνωµοδότηση1 του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου (ΤΣ).  

• Αν πρόκειται να τηρηθεί η διαδικασία κατά την παρ. 5δ του άρθρου 5, πρέπει να 

εκδοθεί απόφαση του Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου απαιτείται οµοίως και αν πρόκειται 

να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 5, αν δηλαδή για λόγους επείγουσας 

ανάγκης εκπόνησης µιας µελέτης2 η υπηρεσία επιθυµεί, µετά την ανάθεση των τριών 

έως πέντε προκαταρκτικών µελετών, να ανατεθούν (µε τη διαδικασία του άρθρου 6) 

όλα τα υπολειπόµενα στάδια της µελέτης και όχι µόνο η προµελέτη. Ειδικά για την 

ανάθεση αρχιτεκτονικών µελετών κτιριακών έργων (κατηγορία 6) και µελετών 

ανάπλασης ελεύθερων χώρων δεν απαιτείται γνώµη του Τ.Σ. (παρ. 3 εδ. 1). 

Γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου (δηλαδή του Συµβουλίου που 

ορίζεται από την απόφαση περί των αποφαινοµένων οργάνων του φορέα) κατά τη 

φάση προετοιµασίας του διαγωνισµού απαιτείται και στις εξής περιπτώσεις: 

• Όταν η υπηρεσία κρίνει σκόπιµο να ζητηθούν τάξεις πτυχίων ανώτερες των 

καλουµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 15 του ν. 

3316/05). 

• Όταν ζητούνται πτυχία της αµέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης (σε 

περιπτώσεις που υπάρχει αποδεδειγµένα µικρός αριθµός εγγεγραµµένων 

µελετητών,  παρ. 4 άρθρου 20 του ν. 3316/05). 

• Όταν πρόκειται να ανατεθεί συµφωνία – πλαίσιο (διαδικασία άρθρου 8 του 

ν.3316/05), οπότε η γνωµοδότηση του Τ.Σ. πρέπει να είναι σύµφωνη.  

• Όταν πρόκειται να ανατεθεί σύµβαση υπηρεσιών (κατά τη διαδικασία της 

παρ.1β του άρθρου 9 του ν.3316/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 

παρ.3 του άρθρ.5 του ν.3481/06 και ισχύει ), οπότε πρέπει να ληφθεί 

γνώµη του Τ.Σ. του οικείου Υπουργείου ή του Τ.Σ. της  Γ.Γ.∆.Ε (όχι του 

Τ.Σ. του φορέα).   

                                            
1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς τις γνωµοδοτήσεις των Τ.Σ. όλη η διαδικασία του διαγωνισµού µπορεί να 
ακυρωθεί (το µπορεί αναφέρεται στον  προσυµβατικό ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης έλεγχο 
από τα εντεταλµένα αρµόδια ελεγκτικά όργανα). 

 
2 Η παρ. 3 του άρθρου 5 εφαρµόζεται, κατά τα αναφερόµενα στη παρούσα παράγραφο, µόνο αν η 
προεξάρχουσα-κύρια µελέτη ανήκει στις κατηγορίες 6,8,10,11 και 13 του άρθρου 2 του ν.3316/05. 
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2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Με βάση τον Κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. (ggde.gr) και τις µονάδες φυσικού αντικειµένου 

που προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου του έργου καθορίζεται η προεκτιµώµενη 

αµοιβή. Αν για συγκεκριµένες κατηγορίες µελετών δεν υπάρχουν στον Κανονισµό 

προεκτιµώµενες αµοιβές χρησιµοποιούνται συγκριτικά στοιχεία από παλιότερες µελέτες 

(άρθρο 4 παρ. 2). Στα συγκριτικά αυτά στοιχεία περιλαµβάνονται και τυχόν 

υφιστάµενες παλαιότερες κανονιστικές αποφάσεις για τον καθορισµό αµοιβών 

ορισµένων κατηγοριών µελετών.  

Η αµοιβή των υπηρεσιών προεκτιµάται (και) µε βάση την χρονοαπασχόληση 

(ανθρωποµήνες). 

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Επιλέγεται ένας από τους τύπους προκήρυξης που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της 

Γ.Γ.∆.Ε. και συµπληρώνεται, έχοντας υπόψη τις ρυθµίσεις του άρθρου 5 και τις  

ιδιαιτερότητες της σύµβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Οι υποσηµειώσεις των 

προκηρύξεων καθοδηγούν το συντάκτη της προκήρυξης, αλλά και τους 

ενδιαφερόµενους µελετητές και εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ζητούνται 

κάποιες συγκεκριµένες αναφορές, ενώ δίνουν και οδηγίες για την ερµηνεία των όρων 

της προκήρυξης.  

Μετά την 1-1-2008 οι Προκηρύξεις µε την µεγαλύτερη χρήση (που αναφέρονται στα 

άρθρα 7 και 9 του ν.3316/05, ήτοι οι τύποι Α και Γ) είναι εγκεκριµένοι µε Υ.Α. (άρα 

οι διατάξεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικές) κατά τα ισχύοντα και στις συµβάσεις 

των έργων 3.  

Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή η προκήρυξη, µαζί µε τα υπόλοιπα συµβατικά 

τεύχη (πχ. Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ) εγκρίνονται  

από την Π.Α. (άρθρο 4 παρ.3 ν.3316/05).4  Σκόπιµο είναι η έγκριση των τευχών του 

διαγωνισµού να γίνεται ταυτόχρονα µε την έγκριση του ΦτΕ (βλ. ως άνω παρ. 1Β). Η 

                                            
3 Εντός των αµέσως προσεχών µηνών θα εγκριθούν προκηρύξεις και των υπολοίπων τύπων  (που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 του ν.3316/05, ήτοι οι τύποι Β, Β1,∆ και ∆1).  
 
4 Η Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.)  είναι µεταξύ των αποφαινοµένων οργάνων που καθορίζονται για κάθε φορέα 
κατά το άρθρο 45 παρ. 2. Τα άλλα όργανα είναι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.), το Τεχνικό Συµβούλιο 
(Τ.Σ.) και το όργανο που αποφαίνεται σε αιτήσεις θεραπείας στο στάδιο της εκτέλεσης.  
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έγκριση της Προκήρυξης από την Προϊσταµένη Αρχή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως 

επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 5 του νόµου). 

 

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) ορίζεται έγκαιρα (ήτοι αρκετό διάστηµα πριν την 

ηµέρα του διαγωνισµού, λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου που απαιτείται για την 

υπόδειξη του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.) από την Προϊσταµένη Αρχή (άρθρο 21 

ν.3316/05). 

Η Ε.∆. είναι αµειβόµενη, αλλά για την αµοιβή απαιτείται η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της 

απόφασης συγκρότησης. Σχετικά βλέπετε  Εγκύκλιο Ε 12/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 Η δηµοσίευση είναι υποχρεωτική (µε ποινή ακυρότητας της διαδικασίας) στα µέσα 

δηµοσιοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν.3316/05 (όπως έχει εν µέρει 

τροποποιηθεί µε το ν.3548/07) και στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης.  

«Σχέδια» περίληψης προκηρύξεων για συµβάσεις τόσο άνω, όσο και κάτω του 

ορίου της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, συνηµµένα στη σχετική Εγκύκλιο 

Ε15/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. (ggde.gr) .  

 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Μετά την δηµοσιοποίηση της Προκήρυξης και µέχρι έξι µέρες πριν την ηµέρα του 

διαγωνισµού η υπηρεσία παρέχει στους ενδιαφερόµενους τα τεύχη του διαγωνισµού 

και ακόµα διευκρινίσεις για τα θέµατα που υποβάλλονται γραπτές ερωτήσεις. Σχετικά 

µε τη διαδικασία και τις προθεσµίες ενηµέρωσης προβλέπουν αναλυτικά τα τεύχη των 

Προτύπων Προκηρύξεων (άρθρο 2).   

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Την ηµέρα του διαγωνισµού η Ε.∆. συνέρχεται και παραλαµβάνει τις προσφορές από το 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών δεν 

πραγµατοποιηθεί οµαλά (λόγω π.χ. απεργίας υπαλλήλων ή άλλου λόγου ανώτερης βίας) 
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στα τεύχη των Προτύπων Προκηρύξεων (άρθρο 3) προβλέπονται οι ενδεδειγµένες 

ενέργειες της Ε.∆.  

Οι απαραίτητες ενέργειες της Ε.∆. κατά (αλλά και µετά) την παραλαβή των προσφορών 

προβλέπονται  αναλυτικά στα τεύχη των Προτύπων Προκηρύξεων (άρθρο 4).  

 

8.  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Οι ενέργειες της Ε.∆. καταγράφονται στα πρακτικά της (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται λεπτοµερειακά στα τεύχη των Προτύπων Προκηρύξεων (άρθρο 4). 

Στα πρακτικά καταγράφονται και οι αποφάσεις της (π.χ. για αποκλεισµό 

διαγωνιζοµένου), που λαµβάνονται είτε οµόφωνα είτε µε πλειοψηφία. Η Ε.∆. µπορεί 

να συνεδριάζει µόνο όταν έχει απαρτία.  Απαρτία στις 3µελείς επιτροπές υπάρχει µόνο 

όταν παρευρίσκονται και τα τρία µέλη, ενώ στις  5µελείς όταν παρευρίσκονται 

τουλάχιστον 3 από τα 5  µέλη.  

Για τους κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας τόσο της Ε.∆. όσο και του Τ.Σ. έχει 

εφαρµογή ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/99) και ιδίως τα άρθρα 13-15 και 

17.    

 

9. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

(Αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς) 

Ιδιαίτερα σηµαντική για τη σωστή διενέργεια του διαγωνισµού είναι η αιτιολόγηση 

του πρακτικού ΙΙ για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Για 

την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει να καταγράφονται συνοπτικά τα 

θετικά και τα αρνητικά της και η διαφορά στην βαθµολογία να αντικατοπτρίζεται στους 

λεκτικούς χαρακτηρισµούς της Επιτροπής. Αποτελεί πρόβληµα της αιτιολογίας να 

χαρακτηρίζονται οι προσφορές µε τις ίδιες ακριβώς λέξεις και παρόλα αυτά τίθεται 

αισθητά διαφορετική βαθµολογία. 

Υπενθυµίζεται εν προκειµένω η Εγκύκλιος Ε15/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. σχετικά µε τον 

κίνδυνο που υπάρχει να ακυρωθεί όλη η διαδικασία του διαγωνισµού, σε περίπτωση 

που ανοίξουν οι οικονοµικές προσφορές πριν την οριστική εκδίκαση των ενστάσεων 

κατά της αξιολόγησης και βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς και των πιθανών 

ασφαλιστικών µέτρων του ν.2522/97. 
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10.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΙΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Αν υποβληθούν ενστάσεις κατά των πρακτικών γνωµοδοτεί σχετικά η Ε.∆. και 

αποφασίζει η Π.Α. Τόσο η γνωµοδότηση όσο και η απόφαση πρέπει να απαντούν 

ειδικά στα ειδικά παράπονα των ενστάσεων (µη ειδικά παράπονα δεν γεννούν 

υποχρέωση για ειδική απάντηση). Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, η διαδικασία 

προχωρά στο επόµενο στάδιο χωρίς έγκριση του πρακτικού από την Π.Α. 

Αν η γνωµοδότηση δεν απαντά ειδικά στα παράπονα της ένστασης, πρέπει να απαντά 

ειδικά η απόφαση της Π.Α.  Αόριστες απαντήσεις σε ειδικά παράπονα έχουν 

σαν συνέπεια την έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας των αποφάσεων και την ακύρωση της 

απόφασης από τα δικαστήρια (ειδικά το ΣτΕ), έτσι το θέµα επιστρέφει στην Π.Α. για 

πλήρη επαναιτιολόγηση. Αποτέλεσµα σε µια τέτοια περίπτωση είναι η απώλεια χρόνου 

(βλέπετε σχετικά Εγκύκλιο Ε15/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

 

         11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οι ενέργειες  της Π.Α. µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε την έκδοση του 

Πρακτικού ΙΙΙ και την κατακύρωση στον ανάδοχο περιγράφονται σαφώς στα τεύχη των 

Προτύπων Προκηρύξεων (άρθρο 5).  Σχέδιο ιδιωτικού συµφωνητικού υπάρχει στη 

προαναφερθείσα ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. (ggde.gr), συνηµµένο στην Εγκύκλιο 

Ε15/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Υπενθυµίζεται η υποχρέωση των φορέων για γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της 

ανάθεσης της σύµβασης κατά το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3316/05  στο Ενηµερωτικό 

∆ελτίο του ΤΕΕ.  

Επίσης γνωστοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων) αν ο διαγωνισµός εµπίπτει στα όρια της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
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