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ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών»
Σε συνέχεια της µε αριθµ. Π1/1105/2-03-2006 εγκυκλίου µας και µε αφορµή γραπτά
και προφορικά ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 45 παρ.1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αποκλεισµός από τη
συµµετοχή υποψηφίου ή προσφέροντα

σε δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών

εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά
το αδίκηµα
α) της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση,
β) της δωροδοκίας,
γ) της απάτης &
δ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες)
διευκρινίζονται τα εξής:
Τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 και 3 της Οδηγίας 2004/18 όσο και από
την προαναφερόµενη εγκύκλιο (Ενότητα Γ΄ Εφαρµογή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ,
στοιχείο II παρ.1) προκύπτει ότι για να αποδείξει ο υποψήφιος ή προσφέρων ότι δεν
έχει καταδικασθεί για κάποιο από τα ως άνω αδικήµατα απαιτείται να προσκοµίσει
απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
Στο απόσπασµα ποινικού µητρώου αναγράφονται, τα αδικήµατα για τα οποία έχει
καταδικασθεί κάποιος αµετάκλητα.
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Εάν στο απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν αναγράφεται καταδικαστική
απόφαση για κάποιο αδίκηµα (ένδειξη ΜΗ∆ΕΝ) θεωρείται ότι ικανοποιούνται
οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εάν όµως αναγράφεται καταδικαστική απόφαση αδικήµατος τότε χρειάζεται να
διερευνηθεί εάν πρόκειται για

τα προβλεπόµενα από το άρθρο 45 παρ.1 της

Οδηγίας αδικήµατα.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝ. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
- Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
- Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις Προµηθειών
Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν
- Επιµελητήρια
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- 1η, 2η, 3η και Τεχνική ∆/νση Κρατ. Προµηθειών
- ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
- Προέδρους ΜΕΕ και ΕΚΠ
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’ (4), Β΄ & Γ’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαθανασίου
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
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