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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   Ε. 23     
 
 
Αθήνα,    4.11.2008    
Αρ.Πρωτ. ∆17α/02/136/ΦΝ437 
 
 
          
          
ΠΡΟΣ:  
Τους Αποδέκτες του Πίνακα 
 ∆ιανοµής 
 
ΚΟΙΝ.: ∆17(2) 

 
 
  ΘΕΜΑ: Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων  
  σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  
  έργων.(ν. 3669/08). 
 
1. Σας πληροφορούµε ότι µε την απόφαση αρ. ∆17α/05/116/ΦΝ 

437/30.9.2008 ΦΕΚ Β΄ 2126/14.10.2008 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

εγκρίθηκε η προσαρµογή  των πρότυπων διακηρύξεων δηµόσιων έργων 

στην κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (ν. 

3669/08). Η εφαρµογή των νέων προτύπων διακηρύξεων θα είναι 

υποχρεωτική για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπράτησης εγκριθεί 

από την οικεία Προϊσταµένη Αρχή την 1.12.2008 και εφεξής. 

      Η ανάρτηση των νέων διακηρύξεων στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε   

      έχει ήδη γίνει . 

2. Η βασική αλλαγή που επέρχεται στις πρότυπες διακηρύξεις µε την νέα 

προσαρµογή αφορά την ενοποίηση των τύπων Β΄ και Γ΄,  σε ένα ενιαίο 

τύπο Β΄, ο οποίος θα αφορά πλέον όλα τα έργα που δεν εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του Κοινοτικού ∆ικαίου και καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων µε ή χωρίς 
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Ενηµερότητα Πτυχίου. (Ε.Π). Ο Α΄ Τύπος εξακολουθεί να αφορά έργα 

όπου  εφαρµόζεται  το Κοινοτικό  ∆ίκαιο. 

3. Σε θέµατα νοµοθεσίας η βασική αλλαγή αφορά την προσαρµογή των 

διακηρύξεων στις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», (ΦΕΚ Α΄ 116) που, όπως 

είναι ήδη γνωστό,  κωδικοποίησε τις ισχύουσες διατάξεις για τα δηµόσια 

έργα, διευκολύνοντας την ανεύρεση και εφαρµογή τους. 

Οι κυριότερες λοιπές τροποποιήσεις που έγιναν µε τις νέες 

προκηρύξεις αφορούν συγκεκριµένα : 

- Την αντικατάσταση µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86 στο Β΄ τύπο 

των δικαιολογητικών συµµετοχής που αφορούν: α) πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  β) ποινική καταδίκη για αδικήµατα 

που αποκλείουν τον προσφέροντα, γ) επιβολή πειθαρχικής ποινής που 

στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµόσιων έργων και δ) 

ανεκτέλεστο µέρος εργολαβικών συµβάσεων. Η Υπεύθυνη αυτή δήλωση 

θα βεβαιώνει τη µη συνδροµή των ανωτέρω κωλυµάτων (άρθρο 

23.2.2.α). Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα παραπάνω (πλην της 

πειθαρχικής ποινής) προσκοµίζονται από τον αναδειχθέντα µειοδότη 

κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών του (άρθρο 23.2.4). 

- Στο Β΄ τύπο προβλέπεται η υποβολή των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην Εγκύκλιο αρ. 5/2008  της ΓΓ∆Ε  του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για 

την απόδειξη της Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 23.2.2.β).  

Για το ίδιο ζήτηµα (ασφαλιστική ενηµερότητα), στο άρθρο 23.2.1 και 

στους δυο τύπους υπογραµµίζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που 

διαθέτουν Ενηµερότητα Πτυχίου να προσκοµίσουν (επιπλέον της Ε.Π.) τα 

δικαιολογητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το  ΤΣΜΕ∆Ε, εφόσον 

δεν αναγράφεται ρητά στην Ενηµερότητα Πτυχίου ότι τα στελέχη τους 

(ασφαλισµένα στο  ΤΣΜΕ∆Ε) είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ταµείο 

αυτό. 

- Και στους δυο τύπους τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονταν στο 

άρθρο 24 και αφορούσαν τη νοµιµοποίηση της συµµετέχουσας 

επιχείρησης στη δηµοπρασία (ΦΕΚ  ίδρυσης, καταστατικό, απόφαση 

οργάνων διοίκησης για συµµετοχή κ.λ.π.) αντικαταστάθηκαν για λόγους 

απλούστευσης µε υπεύθυνη δήλωση (24.1 περ.2). 
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- Και στους δυο τύπους θα πρέπει πλέον να αναγράφεται το ανώτατο 

ποσό στο οποίο η υπηρεσία εκτιµά ότι θα ανέλθει το κόστος των 

δηµοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης της δηµοπρασίας (άρθρο 

20).  

      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) για ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου. 

 

                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
                                                                           ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                                                                     
 
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
                                                                   
KOINOΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

3. Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 

4. Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 

5. Γραφείο κ. κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 

6. ∆/νση  ∆17(10) 

7. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για 

     ενηµέρωση της ιστοσελίδας) 
  

 

 

 

 

 


