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ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
Σχετικά µε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρµοδιότητας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου και αντίγραφο
ποινικού µητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης) σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με
την
κοινή
απόφαση
∆ΙΑ∆Π/Α/17402/06(ΦΕΚ 1042/Β΄)
του
Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης καθιερώθηκε η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση έντεκα(11) πιστοποιητικών αρµοδιότητας του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης &΄ µε την επίσης κοινή απόφαση ∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-10-2006
(ΦΕΚ 1551/Β/23-10-2006) καθιερώθηκε η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού µητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.
Στην συνέχεια εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης

α) η

µε αρίθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/18211/11-8-2006, εγκύκλιος

σύµφωνα µε την οποία στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισµών του
∆ηµοσίου, τα (11) πιστοποιητικά αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
που αναφέρονται

στην µε αρίθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/17998/7-8-06 εγκύκλιο του, θα

υποβάλλονται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα, µαζί µε την προσφορά,
µέχρι την έκδοση του νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος <<Κανονισµός
Προµηθειών

∆ηµοσίου>>

που

προωθείται

και

β)

η

µε

αρίθµ.∆ΙΑ∆Π/Α/24359/30-10-2006 όµοια σύµφωνα µε την οποία και το
αντίγραφο ποινικού µητρώου

θα υποβάλλεται από τον ίδιο τον

συµµετέχοντα, µαζί µε την προσφορά, επίσης µέχρι την έκδοση του ως
άνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
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Τέλος σας γνωρίζουµε ότι τα προαναφερόµενα έγγραφα µπορείτε να τα
αναζητήσετε
∆ηµόσια

στην ιστοσελίδα της

∆ιοίκηση

>

ΓΓ∆∆&Η∆ w.w.w. gspa.gr στη θέση:

Εκσυγχρονισµός

>

Αυτεπάγγελτη

Αναζήτηση

∆ικαιολογητικών > Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού µητρώου
γενικής ή δικαστικής χρήσης.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΦΡ. ΡΕΣΤΕΜΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
-1Η, 2Η & 3Η ∆/νση Κρατικών Προµηθειών
- ∆/νση ∆ιοικητικού –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
-Γραφ. κ. Προέδρου Ε.Κ.Π.
-∆/νση Πολιτικής Προµηθειών ,Τµήµα Α΄
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