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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του π.δ/τος 218/1999 που τροποποιεί το π.δ. 609/1985.

1. Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 187Α’/16.9.1999 δημοσιεύτηκε το π. δ/γμα αριθμ.
218/1999 «Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 609/1985» το κείμενο του οποίου
επισυνάπτουμε στο τέλος της εγκυκλίου αυτής. Στο τελευταίο άρθρο του
διατάγματος αυτού περιλαμβάνεται ρήτρα για έναρξη εφαρμογής του από την
ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλ. από 16-9-
1999.
Κατά συνέπεια εφιστάται η προσοχή σας ώστε σε όλες τις δημοπρασίες που η
περίληψη της διακήρυξής τους θα δημοσιευθεί από την ανωτέρω ημερομηνία, θα
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του διατάγματος αυτού ανεξάρτητα αν γίνεται σχετική
μνεία ή όχι στη διακήρυξη.

2. Τις διατάξεις του διατάγματος επεξεργάσθηκε, ειδικά προς τούτο συσταθείσα
επιτροπή, με κύριο σκοπό να τροποποιήσει και να συμπληρώσει τις διατάξεις του π.
δ/τος 609/1985 που καταργήθηκαν ή έρχονταν σε αντίθεση με τις διατάξεις των
νόμων 2229/94, 2338/95 καθώς και των π. δ/των 23/93, 368/94, 402/96, 210/97 που
τροποποίησαν ή συμπλήρωσαν το ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».

3. Κατά συνέπεια οι περισσότερες μεταβολές, που περιλαμβάνονται στο διάταγμα
αυτό, αποτελούν ουσιαστικά προσαρμογή προς τις ήδη κείμενες διατάξεις.
Διαφορετικές και νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του διατάγματος που
αναφέρονται στο σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.
Για το λόγο αυτό κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού ενδεχομένως να
απαιτηθεί η τροποποίηση ή συμπλήρωση διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων
έργων με το σύστημα μελέτη-κατασκευή που τυχόν έχουν εκδοθεί μετά την 16-9-
1999.
Πέραν τούτου κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί το άρθρο 6 με μεγάλη προσοχή από
όλες τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι εισάγει ενιαίο
τρόπο εφαρμογής του συστήματος αυτού και οι τυχόν παρεκκλίσεις θα επισύρουν
ακυρότητες των σχετικών διαγωνισμών.

4. Επ’ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι κατά την επεξεργασία του διατάγματος από το
Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρινήστηκε και το θέμα αν μπορεί να γίνουν δεκτές



και σε κοινοπραξία, συμμετέχοντας σε δημοπρασία με την καθαρή τους θέση,
εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξεων Ε, ΣΤ, Ζ και Η. Το ΣτΕ δεν έκανε δεκτή την
προτεινόμενη σχετική ρύθμιση, ως μη νόμιμη, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με
τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθ. 4 παραγρ. 14 του ν. 2229/94, οι οποίες
επιτρέπουν στις εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξεων Ε, ΣΤ, Ζ και Η να
συμμετέχουν σε δημοπρασία μέχρι του τριπλασίου της καθαρής τους θέσης μόνον
«αυτοτελώς» και όχι σε κοινοπραξία.

5. Κλείνοντας την εγκύκλιο αυτή σημειώνουμε ότι πρέπει να μελετηθούν μετά
προσοχής όλες οι διατάξεις του διατάγματος, να γίνει συσχέτιση και συνδυασμός με
τις αντικαθιστώμενες, τροποποιούμενες και συμπληρούμενες διατάξεις του π. δ/τος
609/85 και ιδίως να μελετηθούν οι διατάξεις εκείνες που αναφέρονται σε
διαδικαστικά θέματα δημοπρασιών, προκειμένου να μην ανακύπτουν παρανομίες και
παρατυπίες που οδηγούν σε ακυρότητες των δημοπρασιών.

6. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι
υπάλληλοι των υπηρεσιών και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή των
διατάξεων του επισυναπτομένου διατάγματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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