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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα: «∆ιάθεση αντιγράφων διακηρύξεων ανοιχτών διαγωνισµών µέσω
ιστοσελίδας Γ.Γ.Ε.».
Μέσα στο πλαίσιο της ανάγκης µείωσης των δαπανών και του
εκσυγχρονισµού της ∆ιοίκησης, σας γνωρίζουµε ότι από 1-10-2011, στους
ανοιχτούς διαγωνισµούς προµηθειών που διενεργούνται από τη Γενική ∆/νση
Κρατικών Προµηθειών (1η , 2η και 3η ∆/νση Κρατικών Προµηθειών ) οι σχετικές
διακηρύξεις δεν θα διανέµονται πλέον στους ενδιαφερόµενους σε έντυπη µορφή
από το αρµόδιο Γραφείο ∆ιακηρύξεων αλλά θα διατίθενται σε αυτούς ηλεκτρονικά
από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, (www.gge.gr → Γενική
∆/νση Κρατικών Προµηθειών → ∆ιακηρύξεις), στην οποία θα αναρτώνται.
Οδηγίες Ανάρτησης.
Σε υλοποίηση των ανωτέρω το Τµήµα ∆ηµοσιεύσεων της ∆/νσης Πολιτικής
Προµηθειών µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσίευσης των προκηρύξεων
(περιλήψεις των διακηρύξεων ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (αποστολή
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου
απαιτείται, δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στον
ελληνικό τύπο), µεριµνά για την ψηφιοποίηση του κειµένου (µε scanner).
Στην συνέχεια αφού ελέγξει το ψηφιακό κείµενο σε αντιπαραβολή µε το ακριβές
αντίγραφο της διακήρυξης, ως προς την πληρότητα του αριθµού των σελίδων και
την καθαρότητα της εκτύπωσης, αποστέλλει :
α) ακριβές αντίγραφο της διακήρυξης (για να χρησιµοποιηθεί ως µήτρα) στα
OFFSET για παραγωγή δεκαπέντε (15) αντιγράφων,
β) ηλεκτρονικό αντίγραφο, µε e-mail, στη ∆/νση Πληροφορικής, για ανάρτηση.
γ) ηλεκτρονικό αντίγραφο, µε e-mail, στα Επιµελητήρια και τον Ε.Ο.Μ.Ε.Χ.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλµα στο ψηφιοποιηµένο κείµενο (παράλειψη
σελίδας, δυσανάγνωστο ψηφιοποιηµένο κείµενο, κ.τ.λ.), ο αρµόδιος υπάλληλος,
µεριµνά για τη δηµιουργία νέου πλήρους ηλεκτρονικού αντιγράφου της
διακήρυξης και συνέχιση της διαδικασίας αποστολής και ανάρτησης.
Επισηµαίνεται ότι η κατά τα άνω ανάρτηση των διακηρύξεων αποτελεί
τρόπο διάθεσης των
διακηρύξεων στους ενδιαφερόµενους, και αφορά σε
διακηρύξεις µόνον ανοιχτών διαγωνισµών και σε καµία περίπτωση δεν
αποτελεί είδος δηµοσιότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού.
Η παρούσα ν΄αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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