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ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας ∆ιανοµής

210 3302713
210 3838052
210 3843317
210 3893412
210 3833809

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµών – επανάληψη
– µαταίωση – υπαγωγή στις κείµενες διατάξεις».
Ως γνωστόν την 1-1-2008 άρχισε η ισχύς του νέου
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/07).

Κανονισµού

Προµηθειών

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία σχετικά µε το νοµικό
καθεστώς που καταλαµβάνει τις διαδικασίες διαγωνισµών που έχουν προκηρυχθεί
έως 31-12-2007, µε βάση τις διατάξεις του Π.∆/τος 394/1996 και κατά την πορεία
εξέλιξής τους απαιτείται
- να µετατεθεί η ηµεροµηνία διενέργειάς τους ή
- να αναβληθεί η ηµεροµηνία διενέργειάς τους ή
- να µαταιωθεί,
µε απόφαση που λαµβάνεται µετά την 1-1-2008, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆./τος 118/2007 και υπό τον τίτλο
«µεταβατικές διατάξεις» «προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έχει
υπογραφεί σύµβαση πριν την ισχύ του Π.∆/τος 118/2007 εκτελούνται σύµφωνα µε
τους όρους αυτών», δηλαδή εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του
Π.∆/τος 394/1996.
Σε περίπτωση που µετατίθεται µε απόφαση η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής ή της διενέργειας διαγωνισµού και ορίζεται µε την ίδια απόφαση το
χρονικό διάστηµα µετάθεσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς
τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, ο διαγωνισµός
εξακολουθεί να υπάγεται στις διατάξεις του Π.∆/τος 394/1996, διότι όπως γίνεται
δεκτό, κατά παγία νοµολογία του ΣτΕ, ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε το
νοµικό καθεστώς του χρόνου δηµοσιεύσεως της οικείας διακηρύξεως (βλ ΕΑ ΣτΕ
111/2003, 228, 231/2003 κ.α.).
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Το ίδιο συµβαίνει και όταν ο διαγωνισµός αναβάλλεται, λόγω π.χ. άσκησης αιτήσεως
ασφαλιστικών µέτρων
ή αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και
επαναλαµβάνεται κατόπιν εκδόσεως της αντιστοίχου σχετικής δικαστικής
αποφάσεως, χωρίς τροποποίηση των όρων (τεχνικών ή µη ) της διακήρυξης.
Αντίθετα, εάν στις παραπάνω περιπτώσεις η µετάθεση ή η αναβολή και επανάληψη
του διαγωνισµού αποφασισθεί µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (τεχνικών
ή µη), µε βάση τη νοµολογία του ΣτΕ, ο διαγωνισµός θεωρείται αυτοτελής, δηλ. νέος
και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις του Π.∆/τος 118/2007 (βλ. ΣτΕ 1609/2004).
Επίσης, τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση αναβολής και επανάληψης του
διαγωνισµού µε διευκρινίσεις όρων της διακήρυξης, λόγω ασάφειας ή ελλείψεως
πληρότητάς των – εκτός προφανών γραφικών ή λογιστικών σφαλµάτων – (βλ. και
ΣτΕ 844/2006 και 67/2007 ατοµική γνµδ. του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο
Παν/µιο Αθηνών).
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις του Π.∆/τος
118/2007, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να συντάξει και να δηµοσιεύσει, νοµίµως,
νέα διακήρυξη, προσαρµόζοντάς την στα οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007, όσον αφορά
π.χ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο υποβολής των
δικαιολογητικών, της προσωπικής αξιολόγησης κ.λ.π.
Επίσης, σε περίπτωση µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
επανάληψής του, µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
λόγω της αυτοτέλειας του νέου διαγωνισµού, αυτός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆/τος 118/2007 (βλ. ΣτΕ 436/2003 κ.α.).
Τέλος, σε περίπτωση µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, κρίσιµο νοµικό καθεστώς µε το
οποίο θα διεξαχθεί αυτή, είναι του χρόνου έκδοσης της απόφασης κρίσης των
αποτελεσµάτων του µαταιωθέντος διαγωνισµού.
Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου
(www.gge.gr ----->Γεν. ∆/νση Κρατικών Προµηθειών-----> Νοµοθετικό πλαίσιο).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
-

Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού και Προµηθειών
Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που
εποπτεύουν

-

Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
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’ (9), Τµήµα Β΄, Τµήµα Γ΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Βλάχου
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
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