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   ΠΡΟΣ:  
   Τους Αποδέκτες του Πίνακα 
   ∆ιανοµής 
 
 
 
   ΚΟΙΝ.∆17(2) 

 
 
 
 
 
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση 4ης  βελτίωσης πρότυπων διακηρύξεων. 
 
 
  1. Σας πληροφορούµε ότι µε την απόφαση αρ. ∆17α/02/115/ΦΝ 

443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586/Β΄) του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  εγκρίθηκε η 4η 

βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δηµοσίων έργων. Η βελτίωση αυτή θα 

είναι υποχρεωτική για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπράτησης θα 

αποσταλεί για δηµοσίευση την 1/10/2007 (ηµεροµηνία αντικατάστασης στην 

ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε της ισχύουσας 3ης βελτίωσης  από την 4η 

βελτίωση ) και εφεξής: 

   2. Οι αλλαγές που επέρχονται στις πρότυπες διακηρύξεις µε την 4η 

βελτίωση αφορούν: 

 Α.  Προσαρµογές λόγω αλλαγών στη νοµοθεσία.

1) Και στους τρεις τύπους των πρότυπων διακηρύξεων (Α΄,Β΄,Γ΄) 

αντικαταστάθηκαν οι αναφορές στο Π.∆. 334/2000 (∆ιάταγµα προσαρµογής 
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στη Κοινοτική Νοµοθεσία για τα έργα ) µε το Π.∆. 60/2007(Α΄ 64) το οποίο 

κατήργησε το Π.∆. 334/2000 από το Μάρτιο του 2007. 

2)  Και στους τρεις τύπους των πρότυπων διακηρύξεων στο άρθρο 15 ο 

χρόνος κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής ορίστηκε «σε πέντε το πολύ 

εργάσιµες ηµέρες» µετά από σχετική τροποποίηση που έγινε µε το Ν. 

κές εφηµερίδες. Και η προσθήκη αυτή θα πρέπει να 

 δικαιολογητικά. Και 

 4η βελτίωση (σχετική εγκύκλιος αρ. 7/07). 

3559/07. Η προσθήκη θα πρέπει να γίνεται στις ισχύουσες διακηρύξεις (3η 

βελτίωση) µέχρι  την ισχύ της 4ης βελτίωσης (σχετική εγκύκλιος αρ.16/07). 

3)  Και στους τρεις τύπους στο άρθρο 20 ορίστηκε ότι η δηµοσίευση θα γίνεται  

σύµφωνα και µε το νόµο 3548/07 ο οποίος προέβλεψε νέες δηµοσιεύσεις σε 

νοµαρχιακές και τοπι

γίνεται στις ισχύουσες διακηρύξεις  µέχρι να ισχύσει η 4η βελτίωση (σχετική 

εγκύκλιος αρ. 16/07). 

4)  Και στους τρεις τύπους στο άρθρο 23 προστέθηκαν στα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες και οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής 

ενηµερότητας του ΤΣΜΕ∆Ε µετά το Ν. 3518/06. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

και επιχειρήσεις µε Ενηµερότητα Πτυχίου δεδοµένου ότι για την έκδοσή της 

(από τη ∆/νση ∆15)  δεν προσκοµίζονται τα συγκεκριµένα

η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να προστίθεται στις ισχύουσες διακηρύξεις µέχρι 

να ισχύσει η

Β. Βελτιώσεις των πρότυπων διακηρύξεων άσχετες από αλλαγές στη 

νοµοθεσία. 

1) Στους τύπους Α΄ και Β΄ άρθρο 23.3 διευκρινίστηκε η απόδειξη της 

χρηµατοδοτικής ικανότητας για κοινοπραξίες. 

2)  Στους τύπους Β΄ και Γ΄ προβλέφθηκε ότι στο φάκελο των δικαιολογητικών 

παραµένει αντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο  ΜΕΕΠ  του 

ει µεν ένα 

ρος ένα τα έγγραφα που αφορά αλλά δεν είναι απαραίτητη η αναφορά 

εραιτέρω στοιχείων των εγγράφων (αριθµός πρωτοκόλλου κλπ.). 

συµµετέχοντος, για τις ανάγκες της διαδικασίας (η πρωτότυπη επιστρέφεται 

µετά τον έλεγχο της). 

3) Και στους τρεις τύπους διευκρινίστηκε ότι η υπεύθυνη  δήλωση µε την 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων (αντικαθιστά 

την επικύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2690/99) αναφέρ

π

π
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  3.    Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη όλων των υπαλλήλων για ενηµέρωση 

και για άµεση εφαρµογή από τους καθ’ ύλην  αρµόδιους. 

  Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε(ggde.gr) 

                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
                                                                      ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

                ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 

Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 

                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                              Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

  

για ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου. 

 

                                                                                Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

  
 
 

                                                         
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε

4. Γραφείο κ. Γεν. 

5. Γραφείο κ.κ.Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 

6. ∆/νση ∆17(10) 

7. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για  

     ενηµέρωση της ιστοσελίδας) 
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