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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των Πρότυπων ∆ιακηρύξεων, συνεπεία τροποποιήσεων 

στο δίκαιο των δηµοσίων έργων, από το ν. 3481/06. 

 

Α. Σας πληροφορούµε ότι υπογράφτηκε η απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αριθµ. 

∆17α/01/127/ΦΝ.443/25-8-2006 η οποία αφορά την Έγκριση της 3ης 

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/06/18/ΦΝ 437 (ΦΕΚ 

Β� 172). Η απόφαση αυτή έχει αποσταλεί για άµεση δηµοσίευση στο Εθνικό 

Τυπογραφείο. 

Η παραπάνω απόφαση καθώς και τα νέα πρότυπα τεύχη θα είναι διαθέσιµα την 4-9-

2006, ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η εφαρµογή τους στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  www.ggde.gr.    
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Η εφαρµογή των  νέων πρότυπων τευχών είναι υποχρεωτική για τις δηµοπρατήσεις 

έργων των οποίων η περίληψη διακήρυξης θα αποσταλεί για δηµοσίευση την 4/9/2006 

και εφεξής και συνεπώς µετά την ηµεροµηνία αυτή δε θα πρέπει να 

αποστέλλονται διακηρύξεις συντεταγµένες µε βάση τα καταργηθέντα 

πρότυπα. Εφόσον εκ παραδροµής αποσταλεί εσφαλµένη κατά τα άνω 

διακήρυξη, η υπηρεσία οφείλει να ανακαλέσει την εντολή δηµοσίευσης 

προκειµένου να αποφευχθεί η βέβαιη  ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά και η 

επιβάρυνση της µε τα έξοδα δηµοσίευσης.  

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι οι φορείς θα πρέπει να στέλνουν στο Εθνικό 

Τυπογραφείο την περίληψη της διακήρυξης για δηµοσίευση αρκετές ηµέρες πριν από 

την προβλεπόµενη προθεσµία των 15 ηµερών (από τη  διεξαγωγή του διαγωνισµού) 

δεδοµένου ότι αφενός η αποστολή της δε συνεπάγεται την άµεση δηµοσίευση στο 

Φ.Ε.Κ (όπως στις ηµερήσιες εφηµερίδες) και αφετέρου η πραγµατική κυκλοφορία του 

Φ.Ε.Κ. ακολουθεί αρκετές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που φέρει το ίδιο το Φ.Ε.Κ. 

Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης ουσιαστικής δηµοσιότητας στις δηµοπρασίες των 

δηµοσίων έργων επιβάλλει έγκαιρο προγραµµατισµό από τις υπηρεσίες και αποστολή 

της περίληψης διακήρυξης για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ικανό χρόνο πριν το 

προβλεπόµενο δεκαπενθήµερο από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.   

Β. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισηµαίνονται παρακάτω οι κυριότερες διαφορές 

των νέων πρότυπων τευχών σε σχέση µε τα προϊσχύοντα. Οι αλλαγές οφείλονται 

αποκλειστικά στην ανάγκη προσαρµογής στις µεταβολές του νοµικού πλαισίου των 

δηµοσίων συµβάσεων, δεδοµένου ότι η τελευταία σειρά των προτύπων προκηρύξεων 

λειτούργησε χωρίς προβλήµατα. Υπάρχουν πάντως και άλλες µικρότερης εµβέλειας 

αλλαγές που οφείλονται στην ανάγκη καλύτερης διατύπωσης κάποιων φράσεων. 

1. Αλλαγή επέρχεται στην ηµέρα διεξαγωγής των διαγωνισµών. Ως τέτοια ηµέρα 

καθιερώνεται µόνο η Τρίτη (την ίδια ώρα 10.00΄), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 8 

του νόµου και στο άρθρο 18 των ∆ιακηρύξεων. ∆εύτερη ηµέρα δεν προσδιορίζεται  

στην προκήρυξη. Αν όµως είτε δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός για οποιοδήποτε λόγο, είτε 

δεν υποβληθούν προσφορές (αυτή είναι νέα δυνατότητα) διεξάγεται σε νέα 

ηµεροµηνία που ορίζεται ελεύθερα από την Π.Α. (χωρίς να απαιτείται να είναι Τρίτη). Η 

Π.Α. καθορίζει µε πράξη της τη νέα αυτή ηµεροµηνία και τη γνωστοποιεί µε 

ανακοίνωσή της σε όσους έλαβαν ήδη τεύχη του ∆ιαγωνισµού, προ πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµερών (ηµερολογιακών), στις οποίες δεν προσµετράται η νέα 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού (προσµετράται όµως η ηµέρα της ανακοίνωσης). Κατά τη 
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νέα αυτή ηµεροµηνία µπορούν να ζητήσουν εµπρόθεσµα και να λάβουν τεύχη και οι 

ενδιαφερόµενοι που δεν έλαβαν τεύχη για τον πρώτο διαγωνισµό. Η ίδια διαδικασία 

(πράξη της Π.Α., ανακοίνωσή της κ.λ.π.) µπορεί να διεξαχθεί και δεύτερη φορά, αν και 

κατά τη δεύτερη ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν διεξήχθη, ή δεν υποβλήθηκε καµιά 

προσφορά. 

2. ∆εύτερη σηµαντική αλλαγή είναι αυτή που αφορά το χρόνο ισχύος των 

προσφορών (άρθρο 4 παρ. 12 του νόµου και άρθρο 19 της ∆ιακήρυξης) που 

καθορίζεται πλέον γενικά σε 6 µήνες Όταν η ανάθεση υπάγεται λόγω ποσού στον 

προσυµβατικό έλεγχο του Ελ.Συν. προστίθενται ακόµα 3 µήνες. Η εγγυητική επιστολή 

εξακολουθεί κατά το νόµο (άρθρο 23) να είναι κατά 30 ηµέρες τουλάχιστον 

µεγαλύτερης διάρκειας ισχύος από τον χρόνο ισχύος της προσφοράς (6 µήνες + 30 

ηµέρες ή 9 µήνες + 30 ηµέρες αντίστοιχα). 

 3. Τρίτη αλλαγή είναι αυτή που αφορά τις επί έλασσον δαπάνες και το ποσοστό της 

δαπάνης για κάθε οµάδα εργασιών που µπορεί να µετακινηθεί σε άλλη οµάδα. Η 

εγκύκλιος (και οι προηγούµενες ∆ιακηρύξεις όριζαν το ποσοστό αυτό σε 30%, ο νόµος 

στο άρθρο 4 παρ. 1 και οι νέες ∆ιακηρύξεις το ορίζουν σε 20% της συµβατικής 

δαπάνης. 

4. Τέταρτη αλλαγή είναι αυτή που αφορά την προθεσµία για την προσκόµιση 

επικαιροποιηµένων των δικαιολογητικών συµµετοχής του αναδόχου. Με τις 

προϊσχύσασες ∆ιακηρύξεις ήταν 30ήµερη, ενώ µε τις νέες ορίζεται σε 10ήµερη κατ΄ 

ελάχιστον, πράγµα που σηµαίνει ότι η Π.Α. εκτιµώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις της 

κάθε διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να χορηγήσει την κατά την κρίση της αναγκαία 

προθεσµία. Πρέπει πάντως να είναι εφικτή η εκ µέρους του αναδόχου συµµόρφωση, 

γιατί αλλιώς προκαλούνται συνέπειες εις βάρος του (αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 

του ν. 3263/04) και η διαδικασία του διαγωνισµού εισέρχεται σε περιπέτεια που θα έχει 

ως αποτέλεσµα τουλάχιστον την καθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης του έργου. 

5. Με την παρ. 6 του άρθρου 4 του νόµου και το άρθρο 17 των ∆ιακηρύξεων 

ξεκαθαρίζεται επίσης το ζήτηµα για το όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ήτοι 

ότι η πρόσθετη εγγύηση µπορεί να φτάσει, ανάλογα µε το µέγεθος της έκπτωσης του 

αναδόχου και στο 35%. 

6. Τέλος µια πρόβλεψη που αφορά µόνο τον τύπο ∆ιακήρυξης Α, είναι αυτή που 

περιέχεται στο άρθρο 25 αυτής, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή µπορεί , σε έργα 

που υπερβαίνουν το όριο εφαρµογής της Οδηγίας να ζητεί τη σύσταση 
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υπεργολαβίας από τον ανάδοχο, µε υπεργολάβο που θα έχει υποδειχθεί µε την 

προσφορά του (σχετική η παρ. 2 του άρθρου 4 του νόµου). 

Γ. Η εγκύκλιος αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους για την εφαρµογή της 

υπαλλήλους, οι οποίοι και εντέλλονται να την εφαρµόσουν. Επίσης να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr). 

∆. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση όλων των φορέων που αναθέτουν έργα και µελέτες να 

συµπληρώσουν την σύνθεση των Τεχνικών τους Συµβουλίων µέχρι την 2/11/2006 

(σχετ. εγκύκλιός µας 20/2006 παρ. Β.10). 

 

Ο     ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                      

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,                           

    κ.Θ. Ξανθόπουλου                                       

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                          

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε                       

5. Γραφεία Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                                

6. ∆/νση ∆17(10)                                                  

7.∆/νση  Πληροφορικής της ΓΓ∆Ε                 

   για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα    
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