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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέµα: «∆ιενέργεια δηµοσίων διαγωνισµών προµηθειών αγαθών µε
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού»
Όπως γνωρίζετε, στις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ
Α΄), όπως µε αυτές µεταφέρθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 54 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ στην ελληνική νοµοθεσία, προβλέπεται η χρήση
στις δηµόσιες συµβάσεις ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών (e-auction) αποτελεί τεχνική και
µπορεί να εφαρµοστεί σε διαγωνισµούς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας και έχουν προϋπολογισθείσα αξία ίση ή
µεγαλύτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.
Κατά τη διενέργειά τους πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της ίσης
µεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της
διαφάνειας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καλύπτουν τις δηµόσιες
συµβάσεις, στην προκειµένη περίπτωση αγαθών, για τις οποίες οι όροι
και οι εν γένει προδιαγραφές µπορούν να καθοριστούν µε ακριβή τρόπο.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση
διαδικασίες, κ.λ.π. και θα πρέπει να αναφέρεται στο αίτηµα για την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών και στη διακήρυξη.
Σε διαγωνισµούς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 118/07
και έχουν προϋπολογισθείσα αξία µικρότερη των κοινοτικών ορίων, δεν
υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Η έλλειψη αυτή πρόκειται σύντοµα να
καλυφθεί, µε συµπλήρωση των διατάξεων του Κανονισµού Προµηθειών
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/07).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθµιση του τρόπου διενέργειας
των δηµόσιων διαγωνισµών και την επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας
στον τοµέα αυτόν, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου έχει ξεκινήσει τα
πρώτα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή, προγραµµατίζοντας την
πραγµατοποίηση (πιλοτικά) ενός µικρού αριθµού διαγωνισµών, µε χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη
τιµή.
Ο διαγωνισµός αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, που πρόκειται άµεσα
να δηµοσιευθούν, αναµένεται να προσδώσουν στους κοινωνικούς
εταίρους (∆ιοίκηση-αγορά) µία πρώτη εµπειρία από την επαφή τους µε
ηλεκτρονικές διαδικασίες και µέχρις ότου βέβαια εκκινήσει η
αναµενόµενη ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Προµηθειών.
Κατά την πρόσφατη έρευνα αγοράς που διεξήχθη από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου, ύστερα από σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση,
µε σκοπό την αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης παρόχων
υπηρεσιών διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, οι οποίοι θα
έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα διεξαγωγής και διεκπεραίωσης
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, συµβατών µε τις διατάξεις του Π.∆.
60/07, προέκυψε ότι υπάρχουν στη Χώρα µας πάροχοι µε συµβατές
υπηρεσίες διεξαγωγής.
Οι ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, αναµένοντας και τα
αποτελέσµατα των εφαρµογών της εν λόγω τεχνικής, τα οποία θα σας
γνωστοποιηθούν, το ταχύτερο δυνατόν, θα µπορούν να εξετάσουν το
ενδεχόµενος χρήσης αυτής της τεχνικής, εάν το επιθυµούν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (Π.∆. 60/07) και τηρώντας τις
αρχές της Συνθήκης, οργανώνοντας σχετικά τον προγραµµατισµό τους.
(Τέλος σηµειώνεται ότι και η διαδικασία επιλογής παρόχου θα πρέπει,
οµοίως, να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων της
ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, τηρουµένων πάντα των αρχών της
Συνθήκης.)
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