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ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των βελτιωµένων πρότυπων τευχών διακηρύξεων. 

 

 

Α. Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ αριθµ.172 τεύχος Β΄/13.2.2006              

δηµοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αριθµ. ∆17α/06/18/ΦΝ 437/2.2.06 

µε θέµα «΄Εγκριση 2ης 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/07/39/ΦΝ 437/2005 (ΦΕΚ Β’ 408).  

Το πρότυπο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (του άρθρου 7 του π.δ. 609/85), το οποίο 

εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθµ. ∆17α/02/101/ΦΝ 437/04 (ΦΕΚ Β΄1581) παραµένει 

σε ισχύ. Η απόφαση και τα νέα πρότυπα τεύχη θα είναι διαθέσιµα στην 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 δηµοσιευθεί την 27.2.06 (ηµέρα 

∆ευτέρα) και εφεξής.

Β. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισηµαίνονται παρακάτω οι κυριότερες διαφορές 

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

αφενός στην ανάγκη προσαρµογής στις µεταβολές του νοµικού πλαισίου των δηµοσίων 

συµβάσεων και αφετέρου στην ανάγκη διευκρίνισης σε σηµεία των παλαιών 

διακηρύξεων που προκάλεσαν αµφισβητήσεις κατά το διάστηµα εφαρµογής τους. 

1. Επισηµαίνονται καταρχάς οι αλλαγές που οφείλονται στην εφαρµογή του νόµου  

3310/05, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/05 (σχετική είναι η εγκύκλιος 

αριθµ. 39/05 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε). Με τις διατάξεις τους, που τέθηκαν σε εφαρµογή 

την 10.11.05, επανήλθαν σε ισχύ οι ρυθµίσεις περί «βασικού µετόχου» και 

τροποποιήθηκαν θέµατα που αφορούν όχι µόνο τον έλεγχο διαφάνειας από το Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών των ανωνύµων εταιρειών καθώς και τον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο  Πέρα από τις αλλαγές στα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

(βλέπετε άρθρο 24 των προτύπων ∆ιακηρύξεων), σηµειώνουµε την ανάγκη 

ενδελεχούς µελέτης του νοµικού πλαισίου των νόµων αυτών από τα όργανα και τους 

υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ορθή  

εφαρµογή του (όπως π.χ. ο εντοπισµός και αποκλεισµός υποψηφίων στη σύνθεση του 

µετοχικού κεφαλαίου των οποίων συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες έχουν 

την έδρα τους στις χώρες που περιλαµβάνονται στην σχετική υπουργική απόφαση υπ’ 

αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/05, ΦΕΚ Β΄1590).  

2. Σηµειώνεται επίσης η σηµαντικότατη µεταβολή στο άρθρο 11 των πρότυπων 

διακηρύξεων, στο οποίο προστέθηκαν οι περιορισµοί ως προς τη χρήση των «επί 

έλασσον» δαπανών στην κατασκευή των έργων που  συγχρηµατοδοτούνται από 

κοινοτικές πηγές (βλέπετε περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό στην εγκύκλιο 

36/05).  

3. Επιπλέον των ανωτέρω, στα νέα τεύχη περιλαµβάνονται διευκρινίσεις απαραίτητες 

για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διαγωνισµών, προκειµένου να επιλυθούν 

αµφισβητήσεις που είχαν δηµιουργηθεί µε τα παλιά τεύχη. Οι διευκρινίσεις αυτές και 

τροποποιήσεις αφορούν:  

α) Στην εφαρµογή των νέων Οδηγιών 2004/18 και 2004/17, οι οποίες τέθηκαν σε 

εφαρµογή στις 1-2-2006 και αντικαθιστούν τις αναφορές στο π.δ. 334/2000 και 

57/2000. 
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β) Στο χρονικό διάστηµα χορήγησης των τευχών δηµοπράτησης (άρθρο 2). 

γ) Στο χειρισµό των εκπρόθεσµων προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  (Ε.∆.) 

(άρθρο 3), προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκυρη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο 

φάκελος µε την εκπρόθεσµη προσφορά επιστρέφεται στον υποβαλόντα µόνο αν ρητά 

δηλώσει ότι δεν θα προσφύγει, αλλιώς κρατείται προκειµένου να ανοιχτεί στην 

περίπτωση που τελικώς η προσφορά κριθεί εµπρόθεσµη και παραδεκτή. Οι σχετικές 

ενέργειες της Ε.∆. σηµειώνονται στο πρακτικό. 

δ) Στην ιδιόχειρη κατάθεση  των προσφορών και την ανάρτηση των πρακτικών της 

Ε.∆. (άρθρο 4). Περί της ανάρτησης πρέπει απαραίτητα να συντάσσεται σχετική πράξη, 

η οποία και σηµατοδοτεί την έναρξη της σχετικής προθεσµίας ενστάσεων.  

ε) Στα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται σε περίπτωση λήξης της φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας που αναγράφεται στην ενηµερότητα πτυχίου, τόσο από 

τους συµµετέχοντες όσο και το µειοδότη (άρθρα 4 και 23.2.1). Η αλλαγή οφείλεται σε 

πρόσφατη υπουργική απόφαση µε την οποία τροποποιήθηκαν οι περί Μ.Ε.ΕΠ. 

διατάξεις. 

στ) Στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης (άρθρο 17), οι οποίες µπορεί να παρέχονται από 

ένα ή και περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, κατ΄επιλογή των διαγωνιζοµένων. 

ζ) Στην υποσηµείωση του άρθρου 19, περί του χρόνου ισχύος των προσφορών, 

παροτρύνονται οι φορείς να αξιοποιούν την δυνατότητα που παρέχει ο ν. 3212/03 και 

να καθορίζουν µεγάλο χρόνο ισχύος των προσφορών στις περιπτώσεις έργων που 

υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελ.Συν., διότι, στις περιπτώσεις που οι 

προσφορές λήγουν πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, το έργο ανατίθεται σε 

όποιον το επιθυµεί πλέον (αφού ουδείς δεσµεύεται από την προσφορά του και µπορεί 

να αποχωρήσει από το διαγωνισµό χωρίς συνέπειες). Επίσης υπενθυµίζεται ότι κατά τη 

νοµολογία του ΣτΕ (ενδεικτικά ΣτΕ 423.2001), µπορεί για τη συνέχιση του 

διαγωνισµού να ζητηθεί η παράταση της ισχύος των προσφορών από όλους τους 

διαγωνιζόµενους. 

η) Στα αδικήµατα που οδηγούν σε αποκλεισµό από το διαγωνισµό (άρθρο 22.2.), 

προστίθενται για πρώτη φορά αδικήµατα που αναφέρονται στην Οδηγία 2004/18.  

θ) στην υποβολή και έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών (άρθρο 23.2), προστίθενται 

διευκρινίσεις µε σκοπό την επίλυση αµφισβητήσεων που προέκυψαν και έχουν σχέση 

µε την υποβολή επικυρωµένων φωτοαντιγράφων των τυπικών δικαιολογητικών.  

ι) στην απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας (άρθρο 23.3.). 

ια) Στα ζητήµατα της νοµιµοποίησης των διαγωνιζοµένων (άρθρο 24.1, 2,3 και 5).  
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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). 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                     Ο     ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,                           

    κ.Θ. Ξανθόπουλου                                       

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

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

6. ∆/νση ∆17(10)                                          ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

7.∆/νση  Πληροφορικής της ΓΓ∆Ε           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

   για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα    

                                                              ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 4


	ΠΡΟΣ:   Όπως ο Πίνακας

