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ΠΡΟΣ: τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 που αφορούν την

απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
Εν όψει της επικείμενης έναρξης ισχύος, στις 3-7-2011, του Ν.
3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και της
κατάργησης διατάξεων του Ν. 3316/2005, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες
σε σχέση με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ανάθεσης των συμβάσεων
μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 16-22 του Ν. 3919/2011, καταργούνται
όλες οι διατάξεις του Ν. 3316/2005 που απαγορεύουν, επί ποινή
αποκλεισμού,

στους

διαγωνιζόμενους

να

υποβάλλουν

οικονομικές

προσφορές κάτω ενός συγκεκριμένου κατώτατου νόμιμου ορίου (80% επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Συνεπώς, μετά τις 3-7-2011, οι
διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές χωρίς
περιορισμό κατώτατου ορίου παραδεκτού.
2. Συνεπεία της νομοθετικής μεταβολής, το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ άμεσα
προβαίνει α) στην επικαιροποίηση σχετικώς των εγκεκριμένων προτύπων
προκηρύξεων ανάθεσης των συμβάσεων, όλων των τύπων (Α, Β, Β1, Γ, Δ,
Δ1), β) στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που καθορίζει τα όρια
(άνω και κάτω) των οικονομικών προσφορών και επίκειται, εντός των
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προσεχών ημερών και πάντως προ της 2-7-2011 η δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Οι νέες αποφάσεις θα ισχύσουν σε διαδικασίες διαγωνισμών, στους
οποίους η πρώτη αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση θα διενεργηθεί
μετά την 2-7-2011 (ήτοι από 3 - 7 και εντεύθεν). Συνεπώς, εφόσον οι
εμπλεκόμενες

στις

διαδικασίες

ανάθεσης

υπηρεσίες

αποστείλουν

τις

περιλήψεις για δημοσίευση πριν τις 3-7-2011 μπορούν να συνεχίσουν τη
διαδικασία χωρίς τροποποίηση του τεύχους της προκήρυξης, άλλως πρέπει
να αναμείνουν την δημοσίευση των νέων προτύπων τευχών προκηρύξεων τα
οποία και πρέπει να χρησιμοποιήσουν.
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για
την ορθή εφαρμογή της.
Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί κατεπειγόντως στην ιστοσελίδα www.ggde.gr
της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
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