
                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

   Αθήνα, 17.2.2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.    Αρ.Πρωτ. Δ17α/10/28/ΦΝ 437
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)   ΠΡΟΣ:   Όπως ο Πίνακας
ΤΜΗΜΑ  :  α ΄                  Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182                          
Ταχ. Κώδ. : 101 78  ΑΘΗΝΑ                        
Πληροφορίες   :               
TELEFAX        :  210 64 64 392   ΚΟΙΝ : Δ/νση Δ17 (2 )        
Τηλέφωνο       :  210 64 29 185

E-mail                 ggded17@otenet.gr

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 ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Δ17α/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.

Δ17α/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. Δ17α/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.   

Η εφαρμογή των  νέων πρότυπων τευχών είναι υποχρεωτική για τις δημοπρατήσεις

έργων  των  οποίων  η  περίληψη  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  την  27.2.06   (ημέρα  

Δευτέρα) και εφεξής.
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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 ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ). 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  Διακηρύξεων),  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/ΔΟΣ/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.

β) Στο χρονικό διάστημα χορήγησης των τευχών δημοπράτησης (άρθρο 2).
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γ) Στο χειρισμό των εκπρόθεσμων προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)

(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.Δ. σημειώνονται στο πρακτικό.

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

Ε.Δ.  (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 Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ggde.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ                                     Ο     ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ,                          

    κ.Θ. Ξανθόπουλου                                      

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

5. Γραφεία Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ                               

6. Δ/νση Δ17(10)                                          ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

7.Δ/νση  Πληροφορικής της ΓΓΔΕ           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

   για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα   

                                                              ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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