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ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή α) των νέων εγκεκριµένων 

προκηρύξεων τύπου Β και Β1 (διαδικασία άρθρου 6) και ∆ και ∆1 (διαδικασία 

άρθρου 8) για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 

3316/05 και β) των τροποποιηµένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία 

άρθρου 7) και τύπου Γ (διαδικασία άρθρου 9) του ιδίου νόµου. 

 

Σας πληροφορούµε ότι πρόκειται να δηµοσιευθεί εντός των προσεχών 

ηµερών η απόφαση ∆17γ/07/85/Φ.Ν.439.1/28-7-2008 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε για 

την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών 

(τύπου Β και ∆) του ν. 3316/05, µετά την προ ολίγων µηνών έγκριση και θέση σε 

εφαρµογή των προκηρύξεων τύπου Α και Γ του ίδιου νόµου. Τα νέα πρότυπα τεύχη 

ακολουθούν τη φιλοσοφία των προηγουµένων και ολοκληρώνουν τον κύκλο των 

νέων εγκεκριµένων προκηρύξεων για όλους τους τύπους των συµβάσεων του ν. 

3316/05.    

Σκοπός των νέων εγκεκριµένων προκηρύξεων είναι: 

1. Η επικαιροποίηση των προκηρύξεων µε την προσθήκη ή αφαίρεση 

διατάξεων σε εφαρµογή νέων νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων. 
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2. Η οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου και την απλούστευση των διαδικασιών, 

στις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται δυνατό.  

Οι νέες προκηρύξεις θα εφαρµοσθούν υποχρεωτικά στους διαγωνισµούς στους 

οποίους η έγκριση της Προκήρυξης θα πραγµατοποιηθεί µετά την 1η  Οκτωβρίου 

2008, µπορούν πάντως (κατά ρητή πρόβλεψη της απόφασης έγκρισης) να 

χρησιµοποιούνται και για προκηρύξεις που θα εγκριθούν νωρίτερα, δεδοµένου ότι 

βοηθούν στην οµαλότερη και απλούστερη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.  

Με την παρούσα εγκύκλιο επισηµαίνονται οι σηµαντικότερες διαφορές των 

νέων προκηρύξεων σε σχέση µε τις προηγούµενες πρότυπες προκηρύξεις των 

αντίστοιχων τύπων: 

Α. Οι νέες προκηρύξεις είναι πλέον εγκεκριµένες µε υπουργική 

απόφαση, κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3316/05, δηλαδή υποχρεωτικές για τις 

αναθέτουσες αρχές, ενώ τα µέχρι τούδε ισχύοντα τεύχη είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, 

ήταν δηλαδή πρότυπα υποδείγµατα που µπορούσαν να τροποποιηθούν κατά τη 

διαδικασία έγκρισής τους (βλέπετε σχετική σηµείωση στην εγκύκλιο Ε 21/2005).  

Β. Όλες οι υποσηµειώσεις µεταφέρθηκαν στο τέλος του εγγράφου. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται στην αρχή των υποσηµειώσεων ότι οι υποσηµειώσεις 

πρέπει να χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την προκήρυξη, ώστε εκτός 

από την παροχή αναγκαίων και χρήσιµων ερµηνευτικών πληροφοριών στην 

αναθέτουσα αρχή για τη σύνταξη της προκήρυξης, να παρέχουν εξηγήσεις προς 

τους ενδιαφερόµενους για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της προκήρυξης που 

πρόκειται να εφαρµόσει η αναθέτουσα αρχή. 

Γ. Με τις βελτιώσεις του άρθρου 2 διευκολύνεται η κατανόηση των 

κανόνων επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή κατά τη φάση προετοιµασίας 

των προσφορών και τίθενται συγκεκριµένες προθεσµίες. Επίσης οι αναθέτουσες 

αρχές είναι υποχρεωµένες να αναφέρουν τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κατά τις 

οποίες θα χορηγούν τεύχη, συµπληρωµατικές πληροφορίες, θα δέχονται 

διευκρινιστικές ερωτήσεις κ.λ.π. µε σκοπό την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας 

ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. 

∆. Σχετικά µε το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών: 

1. Απλοποιούνται αφενός οι διαδικασίες σύνταξης των τεχνικών προσφορών από 

τους υποψήφιους και αφετέρου του ελέγχου, αξιολόγησης και βαθµολόγησής τους 

από την αναθέτουσα αρχή, αφού πλέον τίθενται όρια στην έκταση των 

φακέλων (συγκεκριµένος αριθµός σελίδων των οποίων η υπέρβαση υποχρεώνει 

την αναθέτουσα  αρχή να µην εκτιµά το υπερβάλλον υλικό).  

 2

bkuser
ΣΑΤΕ



2. ∆ιευκρινίζεται καλύτερα τόσο το απαραίτητο περιεχόµενο των τεχνικών 

προσφορών (οργανόγραµµα, στελέχωση οµάδας µελέτης), όσο και τα κριτήρια. 

3. Μετά από τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 3316/05 δεν 

αξιολογείται πλέον ο φόρτος των µελών της οµάδας µελέτης (µόνο στις 

προκηρύξεις τύπου Β, αφού στις προκηρύξεις των συµβάσεων συµφωνιών –

πλαισίων δεν υφίστατο αυτό το υποκριτήριο). 

 4. Το κριτήριο της τεχνικής προσφοράς σε ότι αφορά προκηρύξεις τύπου ∆ και ∆1 

διαιρείται σε δύο υποκριτήρια το πρώτο των οποίων (Αποτελεσµατικότητα της 

προταθείσας κατά την παρ. 21.7.1 Έκθεσης Μεθοδολογίας) έχει βαρύτητα 40 % 

στη συνολική βαθµολογία του όλου κριτηρίου  και το δεύτερο (Οργανωτική 

αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.2 Οµάδας Μελέτης) 

60%.  Με τον τρόπο αυτό καθίσταται περισσότερο διαφανής η διαδικασία 

αξιολόγησης και βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

Ε. Σχετικά µε τα τυπικά δικαιολογητικά (δικαίωµα συµµετοχής, 

διαπίστωση προσωπικής καταλληλότητας και τεχνικής ικανότητας), καθίσταται πιο 

ορθολογική η οργάνωση του φακέλου και απλοποιείται η διαδικασία. Συγκεκριµένα:  

1. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι  δεν προσκοµίζουν βιογραφικά σηµειώµατα για την 

απόδειξη της «γενικής εµπειρίας», αλλά µια υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν την 

απαιτούµενη εµπειρία, 

 

δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στελέχη που έχουν αυτή την 

εµπειρία (ούτως ώστε να είναι γνωστά αυτά τα πρόσωπα από την κατάθεση των 

δικαιολογητικών). Ο τελικός έλεγχος γίνεται πλέον στον ανάδοχο, ο οποίος 

προσκοµίζει τα σχετικά στοιχεία στο τέλος µε τη διαδικασία νοµιµοποίησης.  

2. Απλοποιείται η διαδικασία διαπίστωσης της νοµιµοποίησης των 

διαγωνιζοµένων. Ο υπογράφων για λογαριασµό διαγωνιζοµένου (ή σύµπραξης) ως 

νόµιµος εκπρόσωπος θεωρείται ότι έχει την απαραίτητη νοµιµοποίηση και δεν 

προσκοµίζονται καταστατικά, αποφάσεις οργάνων κ.λ.π.  Η αναγκαία διαπίστωση 

γίνεται στο τέλος.   

3. Σχετικά µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αναφέρεται ότι υφίσταται ένα 

ελάχιστο πλαίσιο υποχρεώσεων (όπως αναφέρεται και στο π.δ. 394/95 - περί 

προµηθειών) ώστε να µη δηµιουργούνται χωρίς σηµαντική αιτία περιπτώσεις 

αποκλεισµού διαγωνιζοµένων.  

ΣΤ. Άλλες βελτιώσεις: 

α) Στο άρθρο 3 διευκρινίζεται ότι λόγοι αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που  

ορίζονται ρητά στο νόµο ισχύουν κι αν ακόµα δεν αναφέρονται ρητά στην 

Προκήρυξη. Επίσης απλοποιείται η διαδικασία υποβολής προσφορών και 
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διευκρινίζονται θέµατα που προέκυψαν στην πρώτη εφαρµογή των προτύπων 

προκηρύξεων. Καθορίζεται επί πλέον πιο διαφανής διαδικασία για τον καθορισµό 

νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού αν αυτός δεν διεξαχθεί κατά την 

καθορισµένη ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

β) Ορίζονται µε συγκεκριµένο  τρόπο από την ίδια την αναθέτουσα αρχή τα όρια 

(άνω και κάτω) παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών. 

γ) Ορίζεται ρητώς ότι η προθεσµία απόφασης της Π.Α. επί των ενστάσεων κατά του 

πρώτου πρακτικού είναι ενδεικτική, διευκρινίζεται πάντως ότι πρέπει υποχρεωτικά 

να εκδοθεί απόφαση για να ολοκληρωθεί το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών. 

δ) Ορίζεται ότι η απόφαση κατακύρωσης δεν κοινοποιείται στον επιλεγέντα 

ανάδοχο, αλλά ακολουθείται ειδική διαδικασία (βλέπετε άρθρο 5.3 προκήρυξης 

τύπου ∆). 

ε) Ορίζεται ότι η σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) υπογράφεται από τον 

Προϊστάµενο της ∆.Υ., µπορεί όµως, κατ΄ επιλογή της Π.Α. να τεθεί στη διακήρυξη 

άλλο όργανο ή το κατά νόµον αρµόδιο όργανο.  

Ζ.  Κατάργηση υποβολής βιογραφικών σηµειωµάτων στο φάκελο 

τεχνικής προσφοράς. 

Πέραν των προαναφερθέντων αλλαγών που αφορούν στα πρότυπα Β, Β1, ∆ και ∆1 

καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Βιογραφικών Σηµειωµάτων που αναφέρονταν 

στα πιλοτικά αντίστοιχα πρότυπα τεύχη, ως στοιχείων που αφορούν στη 

προτεινόµενη Οµάδα Μελέτης. 

Αντ’ αυτών προστέθηκε η υποχρέωση υποβολής πίνακα όπου εµφαίνονται στοιχεία 

της προηγούµενης συνεργασίας των µελών της Οµάδας Μελέτης και δήλωση µόνο 

του συντονιστή στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην οποία να 

δηλώνει σε πόσες και ποιες µελέτες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες 

αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. 

Υποβολή βιογραφικών σηµειωµάτων µπορεί να ζητείται πλέον από τις αναθέτουσες 

αρχές µόνο στα πλαίσια της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας (όταν περιλαµβάνεται τέτοια απαίτηση στην Προκήρυξη), δηλαδή στο 

φάκελο Α (τυπικών δικαιολογητικών).  

Η.  Επισηµαίνεται ότι η προαναφερθείσα αλλαγή της ως άνω παραγράφου 

Ζ, που αφορά στην κατάργηση υποβολής Βιογραφικών Σηµειωµάτων ως 

συνακόλουθων στοιχείων αφορούντων την προτεινόµενη οµάδα µελέτης, 

ενσωµατώθηκε και στα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία 

 4

bkuser
ΣΑΤΕ



άρθρου 7) και τύπου Γ (διαδικασία άρθρου 9) που είχαν εγκριθεί 

προγενέστερα µε την Υπουργική Απόφαση ∆17γ/06/168/Φ.Ν.439.1/5-12-2007, τα 

οποία τροποποιήθηκαν κατά τούτο και συµπληρώθηκαν κατάλληλα. 

Επιπλέον ενσωµατώθηκαν και λοιπές επουσιώδεις µικροτροποποιήσεις (βλ. παραγρ. 

11.4 και 21.7.3) στα πλαίσια της πληρότητας και οµοιοµορφίας του συνόλου των 

προτύπων τευχών προκηρύξεως εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών κατά τις 

διαδικασίες του ν.3316/05. Με βάση τα προαναφερθέντα για τις προκηρύξεις που 

θα εγκριθούν από 1η Οκτωβρίου 2008 και εφεξής θα ισχύουν τα ως άνω 

τροποποιηθέντα – συµπληρωθέντα πρότυπα τεύχη τύπου Α και Γ.  

 
              Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των 

Υπηρεσιών σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να 

αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος και η εγκριτική υπουργική απόφαση µε τα συνηµµένα 

πρότυπα τεύχη προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 

Έργων (www.ggde.gr- Αναθέσεις Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών). 

 

 

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

                       ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                 

                                                                           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.                                                        α.α. 
6. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για την  
ανάρτηση στην ιστοσελίδα)                            
7. ∆/νση ∆17(4)                                          ΒΑΣΙΛΑ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ 
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