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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) που έχει έδρα: Γολγοθά 2, Όαση 

Βαρυπέτρου, Τ.Κ. 73100, Χανιά., τηλ. 28210-29200,  fax.: 28210-29250,  e-mail: oakae@oakae.gr, 

αρμόδιος: Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε., τηλ:   28210 29300.   

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της παροχής υπηρεσιών είναι «Τεχνικός Σύμβουλος για την 

υλοποίηση του έργου “Γούρνες – Χερσόνησος” του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης»» και ο 

τόπος της παροχής είναι η Έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του 

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης) στο Ηράκλειο Κρήτης.  

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης : Υποβοήθηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του 

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε θέματα εκπόνησης και ελέγχου  μελετών του έργου ‘’Γούρνες 

– Χερσόνησος’’ καθώς και σε θέματα επίβλεψης, ελέγχου και εποπτείας. Επίσης παροχή 

συμβουλών-υπηρεσιών με την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και την υποβολή τους στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες. Το αναλυτικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επακριβώς στο 

τεύχος «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ».  

Ο κωδικός CPV ταξινόμησης του αντικειμένου της προκήρυξης είναι: 72224000 (Υπηρεσίες 

παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων).- Στάδιο κατασκευής 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε 

τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές  

 

Προ-εκτιμώμενη Αμοιβή:  

Η συνολική προ-εκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 1.788.478,56 € (χωρίς ΦΠΑ).  

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε            

24 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.  

 

Τμήμα ΙΙΙ: Α. Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις  

Εγγύηση συμμετοχής :  

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε «35.769,57» ευρώ (€) 

(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προ-εκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης) 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της 

σύμβασης  ανέρχεται σε «89.423,93» ευρώ (€) (5% επί της προ-εκτιμώμενης αμοιβής της 

σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Σ.Π.Α. μέσω  

ΕΠ.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  από την Ε.Ε. (Ενάριθμο έργο:2011ΣΕ07180006). Η καταβολή της αμοιβής 

θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.  

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005. 

4. Δεν 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". 

 

Τμήμα 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 21.1 και 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του 

ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 

διαγωνιζομένων. 

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

2.1  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε 

σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική 

εμπειρία και στελέχωσηi:  

 

1)  στην κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες), πτυχία τάξεων Δ΄ ή Ε΄, 

2)  στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες), πτυχία τάξεως Ε΄,     

3)  στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄,   

4)  στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), πτυχία τάξεων  Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄,  

και   

5)  στην κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Δ΄ 

ή Ε΄.   

  

2.2 Στο διαγωνισμό δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον 

τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 

2.3 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών 

Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται 

με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39ii του ν. 3316/05 και (μέχρι 

την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του 

διαταγμάτων, ή  

2.4 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, 

σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚiii και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις 

και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω 

παραγράφου 18.1, ή 



 

2.5 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των 

προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις 

δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα 

Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚiv ή 

στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 

αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 

Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 

μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής v: 

 

1. για την κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακά),  τουλάχιστον 1 μελετητή 

12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς 

εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  

2. για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικά), τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς 

εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας 

στην εν λόγω κατηγορία  

3. για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικά), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς 

εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  

4. για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικά),  τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς 

εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 

5. για την κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ), τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω 

κατηγορία  

2.6  Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις 

προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτούμενες τάξεις 

ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις 

περιπτώσεις της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία 

στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποκλείεται. Η ύπαρξη 

εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς 

όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του 

διαγωνιζόμενου, αποκλείεται.  

Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 

διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο 

μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 

αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα 

και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 

φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον 

αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών 

Μελετών της Δ15, αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα 

συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 

της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε 

μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην 

καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και 

η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 



 

2.7 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο 

διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 

κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο αυτό. 

2.8 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 αποκλείεταιvi.  

Μετά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του 

ν. 3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 

2.9 Αποτελεί κώλυμα σύγκρουσης συμφερόντων και γι΄ αυτό δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 

στον παρόντα διαγωνισμό και η ταυτόχρονη συμμετοχή στην εκτέλεση της κύριας 

σύμβασης μελέτης ή Έργου στην οποία αποβλέπει (λ.χ. ως σύμβαση επίβλεψης, ή 

ελέγχου κ.ο.κ.) η παρούσα σύμβαση, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε 

σύγχυση των ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχομένουvii. Ως συμμετοχή στο σχήμα που  

εκτελεί την κύρια σύμβαση νοείται είτε η άμεση είτε και η έμμεση, αφορά δε το 

κώλυμα και τα στελέχη του διαγωνιζομένου στην παρούσα διαδικασία. Η παρά το 

κώλυμα αυτό συμμετοχή, ή και οποιαδήποτε σχέση που δημιουργεί σύγκρουση 

συμφερόντων, με διαγωνιζόμενο ή τον  ανάδοχο της μελέτης ή του Έργου, αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού από τον παρόντα διαγωνισμό και έκπτωσης από την σύμβαση 

παροχής των υπηρεσιών.  

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 της αναλυτικής 

προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

και να αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής 

Προκήρυξης. 

 

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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τεχνικής προσφοράς: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 Έκθεσης 

Μεθοδολογίας (υποκριτήριο α -βαρύτητα 40%) και Οργανωτική αποτελεσματικότητα της 

προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.3 ομάδας παροχής των υπηρεσιών (υποκριτήριο β - βαρύτητα 

60%) - (βαρύτητα κριτηρίου 45%). 

2. Τεχνικής προσφοράς: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της 

σύμβασης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 (βαρύτητα κριτηρίου 30%). 

3. Οικονομικής προσφοράς, (βαρύτητα 25%). 



 

 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:  

1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή τευχών ορίζεται η 25-08-2015, έναντι 

καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού «30,00» ΕΥΡΩ. Υπάρχει 

δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.  

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 01-09-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..  

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.  

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά το ν. 3886/10), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό ήτοι  Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, που έχει έδρα: Γολγοθά 2, Όαση 

Βαρυπέτρου. Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100, 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 Δικαιολογητικών 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  26-06-2015. 

 

 

 

                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ  

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Msc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
i
 Σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3316/05, στους διαγωνισμούς για την ανάθεση 

υπηρεσιών έχουν δικαίωμα συμμετοχής: α) κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, σε κάθε περίπτωση, β) 

κάτοχοι πτυχίου του άρθρου 39, που αποδεικνύουν επιπλέον εμπειρία στην επίβλεψη έργων, όταν η 

ανατιθέμενη σύμβαση αφορά επίβλεψη Έργου (παρ. 2 και 3 άρθρου 14) και γ) κάτοχοι πτυχίου του 

άρθρου 39, ή πρόσωπα πιστοποιημένα σε οργανισμό πιστοποίησης, όταν η προς ανάθεση σύμβαση 

αφορά υπηρεσίες συσχετιζόμενες με εκτέλεση Έργου, πλην της επίβλεψης. Η τάξη πτυχίου του άρθρου 

39 προκύπτει από την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και οι κατηγορίες πτυχίων 

προσδιορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τις αναγκαίες, 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, κατηγορίες μελετών ή εργασιών, που απαιτούνται για την 

εκπόνηση της μελέτης ή την εκτέλεση του Έργου που αφορά η προς ανάθεση σύμβαση υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/05 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει), να 

ζητούνται, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, πτυχία ανώτερα των καλουμένων 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις    

ii   Επισημαίνεται  η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.3316/05, να ζητούνται πτυχία της 

αμέσως ανώτερης ή και κατώτερης τάξης, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

iii Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγομένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η 

σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής. 

iv Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρμογής. 

v Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία 

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία 

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία 

Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 

μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και 

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 

μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι 

απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να 

αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05. 

vi Εννοείται ότι αν ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη 

σύναψη της σύμβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί 

μητρώων μελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατομικά πτυχία των στελεχών του ή εάν 

έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα η ανανέωσή τους.  

vii Για να τεθεί αυτή η παράγραφος πρέπει η σύμβαση υπηρεσιών να εμπλέκεται με σύμβαση Έργου ή 

μελέτης που εκτελείται την ίδια χρονική στιγμή, όπως όταν πρόκειται για σύμβαση υπηρεσιών που 

αφορά υποστήριξη της Υπηρεσίας στην εκτέλεση της σύμβασης, ή επίβλεψη της σύμβασης κ.ο.κ. 

Αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό η ταύτιση των ιδιοτήτων του ελέγχοντος και του ελεγχομένου. Δεν 

τίθεται τέτοιο ζήτημα αν λ.χ. η παρούσα διαδικασία ανάθεσης αφορά υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

επίβλεψη ή διαχείριση Έργου και προσέλθει για να διαγωνισθεί το πρόσωπο που εκπόνησε τη μελέτη 

του Έργου.  

Σε μια τέτοια περίπτωση όμως αυτή θα μπορούσε να προκύψει κώλυμα λόγω ενδεχόμενα 

πλεονεκτικής θέσης του διαγωνιζομένου αυτού σε σχέση με τους λοιπούς, αν κριθεί ότι ευνοείται στην 

σύνταξη της προσφοράς του από ιδιαίτερες γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπόνηση της μελέτης. 

Βλέπετε σχετικά ευρύτερη ανάλυση στην Εγκύκλιο Ε 29/06 για τη σύγκρουση συμφερόντων.  


