
Αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/οικ.1161/05 (ΦΕΚ – 1064 Β/27-7-2005):  

Καθορισµός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθµολόγησης των τεχνικών 

προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών 

και γ) του κατωτάτου ορίου αµοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των 

οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005.  

  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

   

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 9 του άρθρου 6, της παρ.6 του άρθρου 7, της παρ.6 

του άρθρου 8, της παρ. 6 του άρθρου 9 και της παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 

3316/2005, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση 

αποφάσεων:  

α) καθορισµού της βαρύτητας των κριτηρίων βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς 

για την ανάθεση τόσο της προκαταρκτικής όσο και της προµελέτης,  

β) καθορισµού του τρόπου βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών, και  

γ) καθορισµού κατωτάτου ορίου αµοιβών και ανωτάτου ορίου παραδεκτού των 

οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών και 

υπηρεσιών του νόµου αυτού.  

2. Την υπ’ αριθµ. ∆17γ/09/33/Φ.Ν 439/11.3.2005 απόφαση µε την οποία συστήθηκε 

Οµάδα Εργασίας για τη σύνταξη σχεδίων των ως άνω υπουργικών αποφάσεων.  

3. Την γνωµοδότηση 28 της Συν/σης της 21.6.2005 του Σ.∆.Ε. (Τµ. Μελετών).  

4. Την γνωµοδότηση 30 της Συν/σης της 30.6.2005 του Σ.∆.Ε. (Τµ. Μελετών).  

5. Την γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που διατυπώθηκε µε το 

υπ’ αριθµ. 18010/29.6. 2005 έγγραφο του Προέδρου του, ύστερα από το υπ’ αριθµ. 

1136/ 21.6.2005 έγγραφο ερώτηµα του Υφ/γού ΠΕΧΩ∆Ε.  

6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας για την οµαλή και µε όρους 

αντικειµενικότητας, διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, 

διεξαγωγή των διαδικασιών του ν. 3316/2005.  

7. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, 

αποφασίζουµε:  

   



Άρθρο 1  

Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων τεχνικής προσφοράς της παρ. 4 του άρθρου 6 του 

ν. 3316/2005.  

1. Οι επί µέρους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης της 

προκαταρκτικής µελέτης κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 τίθενται 

από την αναθέτουσα αρχή µε την προκήρυξη της σύµβασης, µεταξύ των κατωτέρω 

ορίων:  

α) Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού 

αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση που υποβάλει ο 

διαγωνιζόµενος βαθµολογείται από 35% µέχρι 55%.  

β) Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης, όπως προκύπτει από 

τη σύνθεση και τα στοιχεία της οµάδας, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των στελεχών 

του υποψηφίου και των αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών του, βαθµολογείται από 

20% µέχρι 30%.  

γ) Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική 

πρόταση του υποψηφίου, βαθµολογείται από 15% µέχρι 25%.  

δ) Η αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε 

συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και την απασχόληση του 

υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες 

υπηρεσίες, βαθµολογείται από 10% µέχρι 20%.  

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεώνεται να ορίζει τα κατά την ανωτέρω παράγραφο 

ποσοστά βαρύτητας πάντοτε κατά φθίνουσα σειρά. Το άθροισµα των καθοριζόµενων 

ποσοστών βαρύτητας έχουν πάντοτε άθροισµα εκατό (100).  

   

Άρθρο 2  

Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων τεχνικής προσφοράς της παρ. 9α του άρθρου 6 του 

ν. 3316/2005.  

1. Οι επί µέρους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ποιότητας της τεχνικής 

προσφοράς για την ανάθεση της προµελέτης της παραγρ. 9α του άρθρου 6 του ν. 

3316/ 2005 τίθενται από την αναθέτουσα αρχή µε την προκήρυξη της σύµβασης, 

µεταξύ των κατωτέρω ορίων:  

α) Η πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της 

προτεινόµενης µε την προκαταρκτική µελέτη λύσης, βαθµολογείται από 25% µέχρι 

40 %.  

(2) Η αισθητική αξία της λύσης, από 5% µέχρι 20 %. (3) Η ευκολία κατασκευής της 

λύσης από 5% µέχρι 20%. (4) Η δαπάνη του έργου, που περιλαµβάνει τη δαπάνη 



κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται στην προκήρυξη, την ετήσια δαπάνη 

λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, από 15% µέχρι 30 %.  

(5) Ο προβλεπόµενος χρόνος υλοποίησης του έργου από 5% µέχρι 15 %.  

(6) Οι εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης από 5 15 %.  

2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην περιλαµβάνει στην προκήρυξη ένα ή και 

περισσότερα των υποκριτηρίων β1 έως και β6 της παραγράφου 1, εφόσον τούτο 

ενδείκνυται από τη φύση του προς µελέτη έργου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το 

άθροισµα της βαρύτητας όλων των κριτηρίων που τίθενται µε την προκήρυξη να είναι 

εκατό (100).  

   

Άρθρο 3  

Βαθµολόγηση οικονοµικών προσφορών της παρ. 6 του άρθρου 7, της παρ. 6 του 

άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005.  

1. Οι οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται στα πλαίσια των διαδικασιών του ν. 

3316/2005, βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα. Η βαθµολογία ΒΟΠι της 

κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει από τον λόγο της χαµηλότερης 

υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή προσφορά 

ΟΠι, ως εξής:  

ΒΟΠι = 100 x ΟΠmin / ΟΠι, εφόσον η οικονοµική προσφορά είναι εντός των ορίων 

του άρθρου 4 της παρούσας.  

   

Άρθρο 4  

Καθορισµός κατώτατου ορίου αµοιβών και ανώτατου ορίου παραδεκτού οικονοµικής 

προσφοράς της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005.  

1. Οι ελάχιστες αµοιβές µελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται κατά τις διατάξεις 

του ν. 3316/2005, καθορίζονται ως ίσες µε το 80% των αµοιβών που ορίζονται µε την 

υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόµου.  

2. Το ανώτατο όριο παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών καθορίζεται ως ίσο µε 

το 120% των αµοιβών που ορίζονται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του 

άρθρου 4 του νόµου.  

3. Μέχρις ότου τεθεί σε εφαρµογή ο κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών της παρ. 7 

του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, η προεκτιµώµενη αµοιβή των µελετών και 

υπηρεσιών καθορίζεται από την υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 45 του 

ν. 3316/2005 και αποτελεί κατώτατο όριο παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών 

που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3316/ 2005.  



Το ανώτατο όριο παραδεκτού ορίζεται στην περίπτωση αυτή σε ποσοστό εκατόν 

τριάντα τοις εκατό (130%) επί της προεκτιµώµενης αµοιβής.  

   

Άρθρο 5  

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς των οποίων περίληψη της 

προκήρυξής τους θα αποσταλεί για δηµοσίευση µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2005.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

   

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005  

  

 


