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Αρ.Πρωτ. ∆17α/09/45/ ΦΝ 437

ΠΡΟΣ:

Όπως ο Πίνακας
Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:∆/νση∆17(2)

Σ.Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των βελτιωµένων πρότυπων τευχών διακηρύξεων.

Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ αριθµ.408 Β729-3- 2005 δηµοσιεύτηκε η
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αριθµ. ∆17α/07/39/ΦΝ 437/24.3.05
«Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων»
καθώς και τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων (τύπος Α',
Β και Γ ') τα οποία αντικαθιστούν συνολικά τα τεύχη που εγκρίθηκαν µε την
απόφαση αριθµ. ∆17α/02/101/ΦΝ 437/2004 (ΦΕΚ ΒΊ581) εκτός από το
έντυπο οικονοµικής προσφοράς (του άρθρου 7 του π.δ. 609/85), το οποίο
παραµένει σε ισχύ .Η απόφαση και τα νέα πρότυπα τεύχη είναι διαθέσιµα
στην διεύθυνση www.minenv.gr
Η εφαρµογή των νέων πρότυπων τευχών είναι υποχρεωτική για τις
δηµοπρατήσεις έργων των οποίων η περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθεί
την 11. 4. 05 και εφεξής.
Με την παραπάνω απόφαση προσαρµόζονται τα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων στις απαιτήσεις της Κοινοτικής νοµοθεσίας και βελτιώνονται σε
σηµεία που δηµιούργησαν αµφισβητήσεις στο διάστηµα που εφαρµόστηκαν.
Ιδιαίτερα σηµασία δόθηκε στα άρθρα που αφορούν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά προκειµένου να είναι απολύτως σαφές τι απαιτείται και ποιος
το χορηγεί.
Συγχρόνως έγιναν παρεµβάσεις µε στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας
δηµοπράτησης µε τη διευκρίνιση θεµάτων που ανέκαθεν προβληµάτιζαν τις
αναθέτουσες αρχές και οδηγούσαν σε υποκειµενικές ερµηνείες. Έτσι είναι
π.χ. πλέον ξεκάθαρο ποια ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα
οδηγούν σε αποκλεισµό της επιχείρησης από το διαγωνισµό,
Όσον αφορά την δοµή των προτύπων παρέµεινε ο αρχικός συσχετισµός
τους µε την «ενηµερότητα πτυχίου» αλλά έγινε προσπάθεια (και µε τη χρήση
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µεγάλου αριθµού υποσηµειώσεων) να προκύπτουν σαφώς οι διαφορές
ανάµεσα στους τύπους ώστε οι υπηρεσίες να εξοικειωθούν µε τη χρήση τους.
Η εξοικείωση αυτή είναι αναγκαία δεδοµένου ότι οι τρεις τύποι διακηρύξεων
αποτελούν ευέλικτα εργαλεία και ανάλογα µε τις ειδικές διατάξεις που κάθε
υπηρεσία υποχρεώνεται να εφαρµόσει (π.χ. σύστηµα δηµοπράτησης,
Προεδρικά ∆ιατάγµατα περί αποφαινοµένων, ειδικές κρατήσεις κ.α) θα είναι
ενδεχοµένως αναγκαίες προσαρµογές των άρθρων των διακηρύξεων ή και
συνδυασµός τύπων διακηρύξεων, προκειµένου η διακήρυξη του
συγκεκριµένου έργου να ανταποκρίνεται στο ισχύον πλέγµα διατάξεων .
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των
υπηρεσιών σας και παρακαλούµε για την εφαρµογή της.
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