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ΘΕΜΑ:  Yποδείγματα προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν. 3316/05.

Σας πληροφορούμε ότι συντάχθηκαν υποδείγματα προτύπων τευχών προκηρύξεων,

σύμφωνα  με  το  ν.  3316/05,  τα  οποία  είναι  διαθέσιμα  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  :

www.ggde.gr Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται στις υπηρεσίες και τους φορείς που

υπόκεινται  στην εφαρμογή  του ν.  3316/05  οι  αναγκαίες  οδηγίες  και  διευκρινίσεις  για  τη

σύνταξη των προκηρύξεων και των λοιπών τευχών, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις

του νέου νόμου. 

Α.  Οι πρότυπες αυτές προκηρύξεις συντάχθηκαν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή,

αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις του ΤΕΕ και φορέων των Μελετητών και έχουν μορφή

υποδείγματος, είναι όμως πιθανόν  κατά την εφαρμογή τους να επισημανθούν κενά ή άλλα

προβλήματα.  Γι΄αυτό κάθε  παρέμβαση πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα το καλώς

νοούμενο δημόσιο συμφέρον  και  να προηγείται  οπωσδήποτε συνεννόηση με  μέλη της

Επιτροπής κατάρτισής τους, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Στην  πρώτη  περίοδο  εφαρμογής  του  νόμου  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει  αυτή  η

συνεννόηση, έτσι ώστε α) να καταγράφονται τα προβλήματα και να δίνονται κεντρικές και

συντονισμένες  οδηγίες  για  την  υπέρβασή  τους  και  β)  να  αποφεύγονται  ακυρώσεις  των

διαγωνισμών λόγω ασυμβατότητας των ρητρών της προκήρυξης προς το νόμο. 

Β. Στα πρότυπα τεύχη υπάρχουν υποσημειώσεις, που έχουν αποκλειστικό σκοπό να

διευκολύνουν και  να  καθοδηγήσουν τις  αρμόδιες  αρχές  σχετικά  με  τις  δυνατότητες που

παρέχει  ο  νόμος  για  την  προσαρμογή  των  όρων του  διαγωνισμού  στην  κάθε  ιδιαίτερη
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περίπτωση. Οι υποσημειώσεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά, να διαμορφώνεται

το περιεχόμενο του τεύχους κατάλληλα και στη συνέχεια να εξαλείφονται. 

Γ. Η δομή όλων των τευχών των προκηρύξεων είναι περίπου η ίδια (με τις αναγκαίες

εκ του νόμου προσαρμογές),  ούτως ώστε οι χρήστες των προτύπων τευχών (υπηρεσίες,

φορείς και  διαγωνιζόμενοι)  να εξοικειωθούν το συντομότερο δυνατόν στη χρήση τους.  Η

παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από : 

1. Τέσσερα (4) τεύχη προτύπων προκηρύξεων και συγκεκριμένα :

• Το  τεύχος  Α που θα χρησιμοποιείται  σε  διαγωνισμούς  κατά το άρθρο 7  του ν.

3316/2005, δηλαδή ανάθεση είτε της οριστικής μελέτης, είτε και των λοιπών ή όλων

των σταδίων της μελέτης (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο

άρθρο 5 παρ. 5 του ν.3316/05).

• Το τεύχος Β που θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του

νόμου, όταν ανατίθενται με την ίδια προκήρυξη και στα πλαίσια ενιαίου διαγωνισμού

κατ΄αρχήν τρεις έως πέντε προκαταρκτικές μελέτες  και στη συνέχεια η προμελέτη ή

και άλλα στάδια, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5

ν. 3316/05.

• Το τεύχος  Β1  που θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εν μέρει εφαρμογής του

άρθρου 6 του νόμου, όταν ανατίθενται μόνο τρεις έως πέντε  προκαταρκτικές μελέτες

(περίπτωση εφαρμογής παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 3316/05.

• Το  τεύχος  Γ που θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 9

του νόμου, όταν ανατίθενται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Εκκρεμούν και θα κυκλοφορήσουν σε δέκα (10) περίπου ημέρες, πρότυπα τεύχη

Προκήρυξης για τις συμφωνίες – πλαίσιο κατ΄εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου, καθώς

και η σχετική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

2.  Δύο τεύχη συγγραφών υποχρεώσεων (Σ.Υ.),  η πρώτη των οποίων αφορά την

σύμβαση εκπόνησης μελέτης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 7  και η δεύτερη την σύμβαση

παροχής υπηρεσιών κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9.

3.  Πλείστα  όσα  προσαρτήματα,  δηλαδή  υποδείγματα  αναγκαία  για  την  χωρίς

προβλήματα εφαρμογή του νόμου και των προκηρύξεων, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση

του άρθρου 15 παρ. 1 του νόμου, πίνακες εμπειρίας, εγγυητικές επιστολές κ.ο.κ.

Δ.  Επισημαίνεται  η  ανάγκη  καλής  χρήσης  των  ευχερειών  που  προσφέρει  στις

αναθέτουσες αρχές και στους εργοδότες των συμβάσεων, ο ν. 3316/05 και τα πρότυπα

τεύχη  προκηρύξεων και  συγγραφών υποχρεώσεων.  Η  επιλογή  της  αναθέτουσας  αρχής

μεταξύ των περισσοτέρων δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος, πρέπει να έχει ως γνώμονα 

την  τήρηση  των  αρχών  της  διαφάνειας,  της  αναλογικότητας  και  της  διευκόλυνσης

ουσιαστικού  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  διαγωνιζομένων.  Πρέπει  να  αποφεύγονται  όροι

στους διαγωνισμούς, οι οποίοι άνευ αποχρώντος λόγου (χωρίς δηλαδή να συνδέονται με
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την ανάγκη ανάδειξης αναδόχου ικανού και καταλλήλου για την εκτέλεση της σύμβασης)

δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό και ευνοούν συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους, περίπτωση

που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή ενστάσεων και δικαστικές εμπλοκές

περί  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού,  ή  ακόμα,  σε  συγχρηματοδοτούμενες  από  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση  συμβάσεις,  τον  χαρακτηρισμό  των  σχετικών  δαπανών  ως  μη

επιλέξιμων. 

Ε. Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι κατωτέρω σημαντικοί όροι των Προτύπων Προκηρύξεων,

κατά τους οποίους: 

α) οι ρήτρες της προκήρυξης ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή

τους  με  κανόνες  δικαίου.  Σε  περίπτωση  σύγκρουσης  όρου  της  προκήρυξης

(συμπεριλαμβανομένων  των  τευχών  της)  προς  επιτακτικό  κανόνα  δημοσίου  δικαίου

υπερισχύει ο κανόνας δικαίου (βλέπετε άρθρα 10 και 11 των προκηρύξεων),

β) αποκλεισμός διαγωνιζομένων για παράβαση όρων της προκήρυξης επέρχεται μόνον

όταν  ειδικά  αναφέρεται  η  κύρωση  αυτή  στους  όρους  της  προκήρυξης  (άρθρο  3.1  των

προκηρύξεων).

Τέλος,  καλούνται  να  λάβουν  γνώση  της  εγκυκλίου  αυτής  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της

Υπηρεσίας σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Θ. Ξανθόπουλου.

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ.                            Γ.    ΣΟΥΦΛΙΑΣ   

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ.                               

5. Γραφείο κ.κ Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ.

6. Μέλη της Επιτροπής  του συνημμένου πίνακα

7. Δ/νση Δ17 ( 10 ).

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                             Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

                                                   ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μητκίδης Χρήστος, Πάρεδρος του ΝΣΚ στη ΓΓΔΕ

    Tηλ:  210 64 22 856

    FAX : 210 64 35 815

2. Τσιραγάκης Βασίλειος, Τεχνικός Σύμβουλος στη ΓΓΔΕ

    Τηλ: 210 64 01 630

     FAX : 210 64 37 066     

3. Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Πολ.Μηχ/κός, Τμηματάρχης στη ΔΜΕΟ

    Τηλ: 210 64 31 514

     FAX : 210 64 63 886

4. Γκανασούλης Γεώργιος, Αρχ.Μηχ/κός, Τμηματάρχης στη Δ/νση Ειδικών ΄Εργων Α.Π.του

ΥΠΕΧΩΔΕ

   Τηλ: 210 69 18 161
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