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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15
Αθήνα,

9 - 9- 2014

Αριθ. Πρωτ. Δ15/οικ/17606
ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες
Του πίνακα διανομής

Ταχ. δ/νση : Ιπποκράτους 196-198
Τ.Κ
: 11471 Αθήνα
Πληροφ.
: 210-6419839
ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών
Σας πληροφορούμε, ότι με το άρθρο 7 του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών», που εκδόθηκε σε εκτέλεση
των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (Α’ 42), καθιερώνεται για πρώτη φορά στις μελέτες πιστοποιητικό εμπειρίας.
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται με την μορφή βεβαίωσης από τους δημόσιους φορείς, που αναθέτουν μελέτες και περιέχει στοιχεία για
τα πρόσωπα, που συμμετείχαν στην εκπόνηση κάθε μελέτης αλλά και για το αντικείμενό της.
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Αντίστοιχα πιστοποιητικά προβλέπονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και για μελέτες που αναθέτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
του ιδιωτικού τομέα.
Με τα πιστοποιητικά εμπειρίας που καθιερώνονται προκύπτει με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια η πραγματική συμμετοχή στην
εκπόνηση κάθε μελέτης, ενώ καταχωρούνται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη φύση, τα στάδια, και το οικονομικό της αντικείμενο.
Και για τις δύο περιπτώσεις έχουν συνταχθεί υποδείγματα, που περιλαμβάνουν αναλυτικά τα στοιχεία που θα συμπληρώνονται από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία ή τον αναθέτοντα την μελέτη.
Τα νέα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο σε επίπεδο κατηγορίας μελέτης και αφορούν στην αποκτηθείσα εμπειρία για το σύνολο των
προσώπων που στελεχώνουν την ομάδα και όχι για μεμονωμένα στελέχη.
Οι φορείς θα πρέπει να συντάσσουν το νέου τύπου πιστοποιητικό για μελέτες, οι οποίες θα φέρουν ημερομηνία έγκρισης της μελέτης
μετά την 01/10/2014. Όσον αφορά την προηγούμενη εμπειρία, αυτή θα υποβληθεί σε παλαιού τύπου πιστοποιητικά.
Ακολουθούν υποδείγματα πιστοποιητικών νέου τύπου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής τους και αποστέλλονται προς όλους τους φορείς
που εκτελούν δημόσιες μελέτες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει την εμπειρία των προσώπων που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης δημοσίων
πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα

συμβάσεων

μελετών, η οποία

Περιλαμβάνει τα Έντυπα Α και Β.
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Έντυπο Α
Αναφέρεται στα βασικά στοιχεία τίτλου και περιγραφής της μελέτης, φορέα, Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Προϊσταμένης Αρχής,
αναδόχου, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης του φορέα, συντελεστή ημερομηνίας προκήρυξης της μελέτης, ποσού συμβατικής
αμοιβής, πρωτοκόλλου ανάθεσης, ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, κατηγορίας, σταδίου, είδους και αμοιβής μελέτης,
Απόφασης έγκρισης ή παραλαβής.
Έντυπο Β
Αναφέρεται στους συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης, στην εμπειρία των μελών της ομάδας, καθώς
επίσης και στην εμπειρία των επιβλεπόντων δημοσίων υπαλλήλων του φορέα.
Σημειώνεται ότι στα δύο(2) έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό καθώς και ο
αριθμός πρωτοκόλλου που θα λαμβάνει το πιστοποιητικό από την αρμόδια Υπηρεσία.
Αν συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα σχήμα στην μελέτη, το Έντυπο Β συμπληρώνεται για κάθε σχήμα χωριστά.
Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Α
Ενότητα α – Βασικά Στοιχεία Μελέτης
Τίτλος μελέτης
Ο τίτλος της μελέτης που αναγράφεται συνοπτικά στην Απόφαση της ανάθεσης.
Σύντομη περιγραφή μελέτης
Συμπληρωματική περιγραφή του αντικειμένου
αναγράφεται στη Απόφαση ανάθεσης.

της μελέτης, εφόσον αυτή δεν προκύπτει με ευκρίνεια από τον τίτλο

που
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Φορέας μελέτης
Σημειώνεται ο φορέας μελέτης του έργου, δηλ. η αρμόδια Αρχή ή η Υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης της μελέτης.
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Σημειώνεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία δηλ. η τεχνική υπηρεσία
σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής.

που έχει την αρμοδιότητα της διοίκησης της συναφθείσας

Προϊσταμένη Αρχή
Σημειώνεται η Προϊσταμένη Αρχή, δηλ. η Αρχή ή Υπηρεσία ή το όργανο της αναθέτουσας αρχής, που διενεργεί την διαδικασία
ανάθεσης των συμβάσεων, εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης και αποφασίζει την οποιαδήποτε μεταβολή των
όρων της.
Ανάδοχος
Σημειώνεται ο ανάδοχος της μελέτης, δηλ. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη
σύμβαση.
Προεκτιμώμενη αμοιβή
Σημειώνεται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή
υπηρεσιών, το οποίο αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων.
Συντελεστής τκ ημερομηνίας προκήρυξης μελέτης
Σημειώνεται ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ 3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και υπηρεσιών, που
εγκρίθηκε με την με αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/2005 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Η τιμή αυτή ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος
του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή
του Δεκεμβρίου του έτους 2004.
Ποσό συμβατικής αμοιβής(Ε χωρίς ΦΠΑ)
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Σημειώνεται το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ΄ αποκοπή τίμημα κάθε μιας των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική
προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ενότητα β. - Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης ανάθεσης και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
Σημειώνονται οι αριθμοί
σύμβασης.

πρωτοκόλλου Απόφασης ανάθεσης της μελέτης, καθώς επίσης και η

ημερομηνία υπογραφής της

Ενότητα γ.- Κατηγορίες Μελετών και Αμοιβές
Κατηγορία μελέτης
Σημειώνεται η κατηγορία της μελέτης, δηλ. οι αναγραφόμενες στην παρ. 2, άρθρ. 2 του Ν. 3316/05 και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο
επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους,
όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους.
Απόφαση έγκρισης ή παραλαβής
Σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία Απόφασης έγκρισης ή παραλαβής της μελέτης
Στάδιο Μελέτης
Σημειώνεται το στάδιο της μελέτης, δηλ. προσδιορίζεται το ποσοστό της εκπονούμενης εργασίας όπως προβλέπεται από τις
αντίστοιχες προδιαγραφές μελετών
Είδος Μελέτης
Ορίζεται το αντικείμενο κατηγορίας μελέτης σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρ. 2, Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42/ τ.Α΄/ 05)
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Αμοιβή μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)
 Προεκτιμώμενη
Σημειώνεται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσομένων μελετών ή
υπηρεσιών, το οποίο αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων.
 Συμβατική
Σημειώνεται τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ΄ αποκοπή τίμημα εκάστης των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική
προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Β
Ενότητα δ – Στοιχεία Μελέτης
Σημειώνεται ο τίτλος, η κατηγορία, ο ανάδοχος-οι κατηγορίας μελέτης, τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε σχήματος, καθώς επίσης
και η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο για το εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης.
Ενότητα ε -Συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης
Αναγράφονται οι συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία
μελέτης, δηλ οι συμμετέχοντες σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν έχουν νομική μορφή και συμμετέχουν στη
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.
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Αριθμός Μητρώου Μελετητή (Α.Μ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής του μελετητή στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και αποδεικνύει το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησής του
(κατηγορία) και την πιστοποιημένη εμπειρία του(τάξη).
Αριθμός Μητρώου Γραφείου (Α.Μ.Γ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής της εταιρίας στο Μητρώο Εταιριών Μελετών, της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και κατατάσσει την Εταιρία Μελετών ύστερα από
αξιολόγηση σε κατηγορία μελετών και τάξη ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών της.
Επωνυμία
Σημειώνεται η επωνυμία των συμμετεχόντων σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης.
Α.Φ.Μ
Σημειώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των συμμετεχόντων σε συμπράξεις μελετών.
Αμοιβή
Σημειώνεται η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο για το εκτελεσθέν αντικείμενο της
σύμβασης.
Ποσοστά κατανομής
Σημειώνεται η κατανομή ποσοστών ανά κατηγορία μελέτης στους συμμετέχοντες στη σύμπραξη στο 100% της μελέτης.
Ενότητα στ- Αμοιβή μελών ομάδας μελέτης
7
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Αριθμός Μητρώου Μελετητή (Α.Μ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής του μελετητή στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και αποδεικνύει το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησής του
(κατηγορία) και την πιστοποιημένη εμπειρία του (τάξη).
Επώνυμο –Όνομα -Πατρώνυμο-ΑΦΜ
Σημειώνονται τα προσωπικά στοιχεία του Μελετητή και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
Αριθμός Μητρώου Γραφείου (Α.Μ.Γ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής της εταιρίας στο Μητρώο Εταιριών Μελετών, της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και κατατάσσει την Εταιρία Μελετών ύστερα από
αξιολόγηση σε κατηγορία μελετών και τάξη ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών της.
Ποσοστό συμμετοχής μελετητή στην εκπόνηση μελέτης.
Σημειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του μελετητή στην εκπόνηση της μελέτης.
Αμοιβή Μελέτης
 Συμβατική
Σημειώνεται τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ΄αποκοπή τίμημα εκάστης των προκαταρκτικών μελετών, (χωρίς ΦΠΑ) και η
οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 Αμοιβή επίβλεψης
Σημειώνεται το ποσό της αμοιβής επίβλεψης, (χωρίς Φ.Π.Α) δηλ. τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατά αποκοπή τίμημα εκάστης
των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής
υπηρεσιών.
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Είδος συνεργασίας
Αναφέρεται το είδος της συνεργασίας (εταίρος, υπάλληλος, ελεύθερος συνεργάτης).
Ενότητα η -Εμπειρία επιβλεπόντων δημοσίων υπαλλήλων
Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-ΑΦΜ
Σημειώνονται τα προσωπικά στοιχεία του επιβλέποντα υπαλλήλου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του.
Εμπειρία επίβλεψης
Σημειώνεται το ποσό της εμπειρίας επίβλεψης, (χωρίς ΦΠΑ), δηλ. το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατά αποκοπή τίμημα
εκάστης των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση
παροχής υπηρεσιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει την εμπειρία των προσώπων που στελέχωσαν την ομάδα μελετών ιδιωτικών έργων, η οποία πιστοποιείται από τον
αρμόδιο φορέα.
Περιλαμβάνει τα Έντυπα Α και Β.
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Έντυπο Α
Αναφέρεται στα βασικά στοιχεία τίτλου και περιγραφής της μελέτης, φορέα, αναδόχου, ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης
Ν.1599/86, ποσό σύμβασης, ημερομηνίες υπογραφής, έναρξης και Απόφασης της μελέτης. Αναφέρεται επίσης στην κατηγορία
μελέτης και αμοιβή μελέτης και επίβλεψης.
Έντυπο Β
Αναφέρεται στους συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης καθώς επίσης και στην εμπειρία των μελών της
ομάδας μελέτης.
Σημειώνεται ότι στα δύο (2) έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό, καθώς και η
ημερομηνία σύνταξής του. Αν συμμετέχουν περισσότερα από ένα σχήμα στην μελέτη, το Έντυπο Β συμπληρώνεται για κάθε σχήμα
χωριστά.
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Β
Ενότητα α – Βασικά Στοιχεία Μελέτης
Τίτλος μελέτης
Ο τίτλος της μελέτης που αναγράφεται συνοπτικά στη Απόφαση της ανάθεσης.
Σύντομη περιγραφή μελέτης
Συμπληρωματική περιγραφή του αντικειμένου
αναγράφεται στη Απόφαση ανάθεσης.

της μελέτης εφόσον αυτή δεν προκύπτει με ευκρίνεια από τον τίτλο

που

Φορέας μελέτης
Σημειώνεται ο Φορέας μελέτης του έργου, δηλ. η αρμόδια Αρχή που έχει την ευθύνη υλοποίησης της μελέτης.
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Ανάδοχος
Σημειώνεται ο ανάδοχος της Μελέτης, δηλ. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη
σύμβαση.
Αμοιβή Μελέτης
Σημειώνεται η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο για το εκτελεσθέν αντικείμενο της
σύμβασης.
Ημερομηνία Δήλωσης Ν 1599/86
Σημειώνεται η ημερομηνία της υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ακολουθεί η ενότητα β, Στοιχεία σύμβασης (ποσά, ημερομηνία υπογραφής, έναρξης , Απόφασης έγκρισης μελέτης).
Ενότητα γ – Κατηγορίες μελετών και αμοιβές
Κατηγορία μελέτης
Σημειώνεται η κατηγορία της μελέτης, δηλ. οι αναγραφόμενες στο άρθρο 2 παρ2 του Ν. 3316/05 και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο
επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους,
όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους.
Αμοιβή μελέτης
Σημειώνεται η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο για το εκτελεσθέν αντικείμενο της
σύμβασης.
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Αμοιβή επίβλεψης
Σημειώνεται το ποσό της αμοιβής επίβλεψης, δηλ. τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατά αποκοπή τίμημα εκάστης των
προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής
υπηρεσιών.
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Β
Ενότητα δ– Στοιχεία Μελέτης
Σημειώνεται ο τίτλος, η σύντομη περιγραφή της μελέτης, η κατηγορία, ο φορέας, ο ανάδοχος-οι κατηγορίας μελέτης, τα ποσοστά
συμμετοχής του κάθε σχήματος καθώς επίσης και η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο
για το εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης.
Ενότητα ε-Συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης
Αναγράφονται οι συμμετέχοντες σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία
μελέτης δηλ οι συμμετέχοντες σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν έχουν νομική μορφή και συμμετέχουν στη
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.
Αριθμός Μητρώου Μελετητή (Α.Μ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής του μελετητή στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και αποδεικνύει το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησής του
(κατηγορία) και την πιστοποιημένη εμπειρία του (τάξη).
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Αριθμός Μητρώου Γραφείου (Α.Μ.Γ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής της εταιρίας στο Μητρώο Εταιριών Μελετών, της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και κατατάσσει την Εταιρία Μελετών ύστερα από
αξιολόγηση σε κατηγορία μελετών και τάξη ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών της.
Επωνυμία
Σημειώνεται η επωνυμία των συμμετεχόντων σε συμπράξεις μελετών ανά κατηγορία μελέτης.
ΑΦΜ
Σημειώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των συμμετεχόντων σε συμπράξεις μελετών.
Αμοιβή μελέτης
Σημειώνεται η αμοιβή της μελέτης, δηλ. το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται στον ανάδοχο για το εκτελεσθέν αντικείμενο της
σύμβασης,
Ποσοστό κατανομής %
Σημειώνεται το ποσοστό κατανομής % της αμοιβής μεταξύ των συμμετεχόντων στη σύμπραξη.
Ενότητα στ – Αμοιβή μελών ομάδας μελέτης
Αριθμός Μητρώου Μελετητή (Α.Μ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής του μελετητή στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και αποδεικνύει το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησής του
(κατηγορία) και την πιστοποιημένη εμπειρία του (τάξη).
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Επώνυμο- Όνομα –Πατρώνυμο -ΑΦΜ
Σημειώνονται τα προσωπικά στοιχεία του Μελετητή και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Αριθμός Μητρώου Γραφείου (Α.Μ.Γ)
Σημειώνεται ο αύξων αριθμός εγγραφής της εταιρίας στο Μητρώο Εταιριών Μελετών, της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση (πτυχίο) και κατατάσσει την Εταιρία Μελετών ύστερα από
αξιολόγηση σε κατηγορία μελετών και τάξη ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών της.
Ποσοστό συμμετοχής μελετητή στην εκπόνηση μελέτης.
Σημειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του μελετητή στην εκπόνηση της μελέτης.
Αμοιβή Μελέτης
 Συμβατική
Σημειώνεται τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ΄αποκοπή τίμημα εκάστης των προκαταρκτικών μελετών, (χωρίς ΦΠΑ) και η
οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 Αμοιβή επίβλεψης
Σημειώνεται το ποσό της αμοιβής επίβλεψης, (χωρίς Φ.Π.Α) δηλ. τα καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατά αποκοπή τίμημα εκάστης
των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής
υπηρεσιών.
Είδος συνεργασίας
Αναφέρεται το είδος της συνεργασίας (εταίρος, υπάλληλος, ελεύθερος συνεργάτης).
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για πιστή εφαρμογή της.
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Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ανακοίνωση
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων
3. Γραφεία Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε
Κοινοποίηση
1. Δ/νση Πληροφορικής (για την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα)
2. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού
& Κωδικοποίησης (Δ17)

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Αν Προϊσταμένη Δ/νσης
2. Αν Προϊσταμένη Τμήματος
Μητρώου Μελετητών
3. Χρονολογικό Αρχείο
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

ΗΜΕΡOMHNIA ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ενότητα (α) :
Τίτλος Μελέτης :
Σύντομη Περιγραφή Μελέτης :
Φορέας Μελέτης :
Ανάδοχος :
Αμοιβή Μελέτης : (€ χωρίς ΦΠΑ)

(ΕΝΤΥΠΟ Α’)

Ημερ. Δήλωσης Ν.1599/86 :

-

-

Ενότητα (β) :
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Ποσό Σύμβασης

Ημερομηνία Σύμβασης
-

-

Ημερομηνία Έναρξης
-

Ενότητα (γ) : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
Α/Α
Κατηγορία Μελέτης

-

Αμοιβή Μελέτης

Ημερομηνία Απόφασης Έγκρισης
Μελέτης
-

Αμοιβή Επίβλεψης

Σύνολο Αμοιβών

Σύνολο :
Ο Εργοδότης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡOMHNIA ΣΥΝΤΑΞΗΣ :
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ενότητα (δ) :
Τίτλος Μελέτης :
Σύντομη Περιγραφή Μελέτης :
Κατηγορία Μελέτης :
Φορέας Μελέτης :
Ανάδοχος /οι Κατηγορίας Μελέτης και Ποσοστά Συμμετοχής :
Αμοιβή Μελέτης : (€ χωρίς ΦΠΑ)

(ΕΝΤΥΠΟ Β’)

Ημερ. Δήλωσης Ν.1599/86 :

-

-

Ενότητα (ε) : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Α.Μ.
(μελετητή)

Α.Μ.Γ.
(εταιρείας
μελετών)

Επωνυμία

Αμοιβή (€ χωρίς
ΦΠΑ)

Α.Φ.Μ.

Ποσοστά
Κατανομής
(%)

Συνολική Αμοιβή :
Ενότητα (στ) : ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Α.Μ.

(μελετητή)

Επώνυμο – Όνομα -Πατρώνυμο

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Γ.
(εταιρείας
μελετών)

Ποσοστό
συμμετοχής

Αμοιβή
Μελέτης

Αμοιβή
Είδος
Επίβλεψης Συνεργασία
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μελετητή
στην
εκπόνηση
μελέτης

(συμβατική)
(€ χωρίς
ΦΠΑ)

(€ χωρίς
ΦΠΑ)

ς

Συνολική Αμοιβή Συμμετεχόντων στη Μελέτη:
Όλες οι παραπάνω μελέτες εκπονήθηκαν
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης &
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας
της επιστήμης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

Αρ. Πρωτ. :
Ημερ.:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

(ΕΝΤΥΠΟ Α’)
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Ενότητα (α) :
Τίτλος Μελέτης :
Σύντομη Περιγραφή Μελέτης :
Φορέας Μελέτης (Κωδικός) :
Διευθύνουσα Υπηρεσία :
Προϊσταμένη Αρχή :
Ανάδοχος :
Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης του Φορέα : (€ χωρίς ΦΠΑ)
Συντελεστής της ημερομηνίας προκήρυξης της Μελέτης :
Ποσό συμβατικής αμοιβής : (€ χωρίς ΦΠΑ)
Ενότητα (β) :
Αριθμός Πρωτοκόλλου

Απόφαση ανάθεσης μελέτης

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
μελέτης

Ενότητα (γ) : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
Α/Α

Κατηγορία Μελέτης

Απόφαση
έγκρισης ή
παραλαβής

Στάδιο Μελέτης

Είδος Μελέτης

Αμοιβή Μελέτης (€ χωρίς
ΦΠΑ)
Προεκτιμώμε
Συμβατική
νη
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Ο Συντάξας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. :
Ημερ.:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

(ΕΝΤΥΠΟ Β’)

Ενότητα (δ) :
Τίτλος Μελέτης :
Κατηγορία Μελέτης :
Ανάδοχος /οι Κατηγορίας Μελέτης και Ποσοστά Συμμετοχής :
Αμοιβή Μελέτης : (€ χωρίς ΦΠΑ)
Ενότητα (ε) : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Α.Μ.
(μελετητή)

Α.Μ.Γ.
(εταιρείας
μελετών)

Επωνυμία

Α.Φ.Μ.

Αμοιβή Μελέτης
(€ χωρίς ΦΠΑ)

Ποσοστά
Κατανομής
(%)
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Συνολική Αμοιβή:
Ενότητα (στ) : ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Α.Μ.
(μελετητή)

Επώνυμο – Όνομα -Πατρώνυμο

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Γ.
(εταιρείας
μελετών)

Ποσοστό
συμμετοχής
μελετητή
στην
εκπόνηση
μελέτης

Αμοιβή
Μελέτης
(συμβατική)
(€ χωρίς
ΦΠΑ)

Αμοιβή
Είδος
Επίβλεψης
Συνεργασία
(€ χωρίς
ς
ΦΠΑ)

Συνολική Εμπειρία Συμμετεχόντων στη Μελέτη:
Όλες οι παραπάνω μελέτες εκπονήθηκαν
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης &
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας
της επιστήμης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

Ενότητα (η) : ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εμπειρία Επίβλεψης
Α/Α
Επώνυμο – Όνομα -Πατρώνυμο
Α.Φ.Μ.
(συμβατική αμοιβή μελέτης €
χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική Εμπειρία :
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας
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