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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-11-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/09/93/Φ.Ν.400
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

& ΚΩΔ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: α’ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182   Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
TELEX:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 29 185 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση  του π.δ/τος 285/1997 τροποποίησης του π.δ. 609/1985.

1. Σας πληροφορούμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ α' 223/8.10.1997)
δημοσιεύτηκε το π.δ/γμα αριθμ. 285/1997 "Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του
π.δ. 609/1985".
2. Με την παραγρ. 1 του ανωτέρω π.δ/τος τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 2 του π.δ. 609/85 και ρυθμίζεται το θέμα της συμμετοχής των εργοληπτικών
επιχειρήσεων στις κοινοπραξίες κατά τις δημοπρασίες δημοσίων έργων, που πρέπει πλέον να
ανήκουν όλες στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία τάξη ή στην αμέσως ανώτερη τάξη
της αυτής κατηγορίας.

Με τη ρύθμιση αυτή εναρμονίζονται οι διατάξεις του π.δ. 609/85 με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 1 παραγρ. 14 του Ν.2229/1994. Και προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζεται ότι δεν
θίγονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν.2229/1994 για τις κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων Ζ' τάξης ΜΕΕΠ, τις κοινοπραξίες Η' τάξης με Ζ' τάξη κλπ.
3. Με την παράγρ.2 του αυτού διατάγματος, τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 17 του
π.δ/τος 609/85 και επιτρέπεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις να καταθέτουν την
προσφορά στις επιτροπές διαγωνισμού είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, διορισμένο
με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα αφορά στο διαγωνισμό του
συγκεκριμένου έργου.
4. Με την παραγρ.3 του διατάγματος παρέχεται η δυνατότητα στις ημεδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις και στις εργοληπτικές επιχειρήσεις των λοιπών κρατών-Μελών της Ε.Ε. και του
ΕΟΧ να υποβάλλουν τις προσφορές τους στις επιτροπές διαγωνισμού και με συστημένη
επιστολή.
5. Σας κοινοποιούμε κατωτέρω το π.δ/μα 285/1997 για την ενημέρωσή σας και
παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 285
"Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17

του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α' 223).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του Ν.1418/1984
(ΦΕΚ Α' 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α' του Ν.2469/1997 (Α' 38).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αριθμ. 418/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Η παράγρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν το
αποκλείει η διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει να ανήκουν όλες στην
ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία τάξη ή και στην αμέσως ανώτερη τάξη της αυτή κατηγορίας
(άρθρο 4 αρ. 14 του Ν.2229/1994)".
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85, αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους είτε
αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού, είτε με αντιπρόσωπο, διορισμένο με ειδικό
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που κατατίθεται στην Επιτροπή".
3. Μετά το τέταρτο εδάφιο της αυτής παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΚ), καθώς και οι κοινοπραξίες των ανωτέρω εργοληπτικών επιχειρήσεων, μπορούν να
υποβάλλουν προσφορές, με συστημένη επιστολή, με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των
προσφορών και το χρόνο περιέλευσης αυτών στην έδρα ή τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η
παραλαβή των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού".

Αρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση

και εκτέλεση του  διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1997
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


