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ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις
διαδικασίες των δηµόσιων διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων
προµηθειών»
Σχετικά µε την εφαρµογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών
στις ∆ιαδικασίες των δηµόσιων διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων
προµηθειών, σας γνωρίζουµε ότι έχουν εκδοθεί, από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, οι αριθµ.: α) 253/08 (Α΄ Τµήµατος) και β)117/09 (Γ΄ Τµήµατος) σχετικές
γνωµοδοτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε αυτές, η διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 περ.γ΄ τελευταίο εδάφιο του
Ν. 2690/1999 του «Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄)
όπως ισχύει µετά τη συµπλήρωσή της από την παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) , την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57
Α) και την παρ. 9 του αρθρ. 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), ενόψει του θεσµικού
πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, δεν µπορεί να
τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες, υπό οποιαδήποτε µορφή (φυσικά, νοµικά
πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισµών για τη σύναψη
συµβάσεων προµηθειών, στους οποίους εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις των
άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) (Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου) και 43 παρ.3 του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν .
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται
να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, προκειµένου να εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά αρµοδιότητάς του, που απαιτούνται για τη συµµετοχή προµηθευτών
στις διαδικασίες των διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών.
Οι ως άνω γνωµοδοτήσεις µπορεί να αναζητηθούν και στον δικτυακό τόπο της
Γ.Γ.Ε (www.gge.gr) και ειδικότερα στη ∆/νση www.gge.gr/3/sub.asp.?119.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1) Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού και Προµηθειών
2) Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που
εποπτεύουν
3) Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
4) Επιµελητήρια
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ακαδηµίας 68, 106 78 Αθήνα
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης ∆ικαιοσύνης
Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Βλάχου
- Υπόψη Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
- Γραφείο Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
- 1η, 2η, 3η και Τεχνική ∆/νση Κρατικών Προµηθειών
- ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
- κ.κ Προέδρους ΕΚΠ, 10α και 10β ΜΕΕ
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’ (9)
Τµήµα Β’
Τµήµα Γ’

