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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: « Nόµος 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.3414/05»
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3414/05, ο οποίος
τροποποιεί το ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
Με το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο προβλέπεται µια σειρά ρυθµίσεων-τροποποιήσεων όσον
αφορά στο θέµα υπαγωγής των δηµοσίων συµβάσεων στον έλεγχο του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στην
ονοµαστικοποίηση των µετοχών, οι οποίες θα πρέπει να ενσωµατωθούν στους όρους των
υπό έκδοση αποφάσεων διακηρύξεων προµήθειας αγαθών. Ειδικότερα

1. Παράθεση ∆ιατάξεων
Στο προοίµιο (παράθεση διατάξεων) των υπό έκδοση αποφάσεων διακηρύξεων θα πρέπει να γίνουν
οι παρακάτω τροποποιήσεις- συµπληρώσεις :
1.α. Συµπλήρωση των σχετικών διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µε τις
νέες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το άρθρο 8 του ν. 3414/05, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2372/96 (ΦΕΚ
29/Α’/96) άρθρο 11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05
και του άρθρου 8 του ν. 3414/05».
1.β. Αντικατάσταση των διατάξεων περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 4 του Ν.3021/2002 (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/2002) µε τις διατάξεις του ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3414/05
(ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/05 ”Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων”».
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1.γ. Συµπλήρωση των διατάξεων του ν. 2741/99 ως εξής:
Του Ν. 2741 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.27
του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/05) και
1.δ. Προσθήκη της µε αριθµό 24014/25-11-2005 (ΦΕΚ 1637/Β/05) Κ.Υ.Α των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».

2.

Όροι Αποφάσεων ∆ιακηρύξεων
Στις αποφάσεις διακηρύξεων θα πρέπει
να αντικατασταθούν οι όροι που αναφέρονται στα δικαιολογητικά για την
ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών και
να προστεθούν οι όροι περί ελέγχου του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, όσον αφορά στη συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας ή
απαγόρευσης
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το ν. 3414/05.

Σε υλοποίηση των ανωτέρω και για υποβοήθηση του έργου σας, παρατίθενται, ενδεικτικά,
κείµενα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τις Υπηρεσίες σας, ως υποδείγµατα,
κατά τη σύνταξη σχετικών διακηρύξεων.
2.1. Ονοµαστικοποίηση µετοχών
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) ευρώ οι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία
προµήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για µέρος αυτής,
απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου:
-εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «ονοµαστικοποίηση των
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του
ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
από τις εν λόγω διατάξεις.
-εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν.
3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η
προσφορά θα απορρίπτεται.
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2.2. Εξωχώριες Εταιρείες
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) ΕΥΡΩ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του
ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική
διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4
του άρθρου 4 του ν. 3414/05.
2.3. Έλεγχος Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ)
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) ευρώ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει, κατά τη
διαδικασία του άρθρου 5 του νόµου 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του
ν. 3414/05 εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις ασυµβίβαστη
ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν επίσης µε τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3414/05. Ο έλεγχος
αυτός είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της δηµόσιας
σύµβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Σε περίπτωση συνδροµής ασυµβίβαστης
ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκαν, επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του ν. 3310/05, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 6 και 7 του ν. 3414/05. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς
προηγουµένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση
της εκδοθείσας, εντός της οριζοµένης προθεσµίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν.
3414/05, είναι άκυρη.
3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3310/05, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 5 του ν. 3414/05, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αναφέρει τους ως άνω
υπό στοιχεία 2.1, 2.2 και 2.3 όρους και στη σχετική πρόσκληση για τη διενέργεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας κλειστού διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης.
Τέλος, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, σας στέλνουµε συνηµµένα, σε φωτοαντίγραφο, την
αριθ. 24014/25-11-05 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3414/2005» (ΦΕΚ 1637/Β’/25-11-2005).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Γραφ. Κου Υφυπουργού
-Γραφ. Κου Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
-Γραφ. Κου Γεν. ∆/ντού Κρατ. Προµηθειών
-∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’ (4)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
-Όλους τους φορείς του ΕΠΠ
-Επιµελητήρια
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