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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις διαδικασίες των διαγω- 
           νισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών των φορέων του πεδίου εφαρμογής του
           Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών αρ.11389/8-3-1993).  

Σας  κοινοποιούμε  συνημμένα  σε  φωτοαντίγραφο  την  αρ.231/2009  γνωμοδότηση  του  Ε’ 

Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας αποδεχόμαστε.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’/9-3-1999), όπως ισχύει μετά τη 

συμπλήρωσή της από την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.3242/2004  (ΦΕΚ 102 Α’),  την  παρ.5 του 

άρθρου 16 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α’) και την παρ.9 του άρθρου 30 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 

Α’), ενόψει του θεσμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, δεν 

μπορεί  να  τύχει  εφαρμογής  στους  συμμετέχοντες,  υπό  οποιαδήποτε  μορφή  (φυσικά,  νομικά 

πρόσωπα, επιχειρήσεις), στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών 

Ο.Τ.Α.,  στους  οποίους  εφαρμόζονται  οι  ειδικές  διατάξεις  των  άρθρων  7  της  με 

αρ.πρωτ.11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 43 παρ.3 του Π.Δ/τος 60/2007 

(ΦΕΚ 64 Α’), όπως ισχύουν. 

Παρακαλούμε  να  κοινοποιήσετε  το  ταχύτερο  την  παρούσα  εγκύκλιο  στις  υπηρεσίες  και 

υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α’  Βαθμού, τους Συνδέσμους 

τους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, τα λοιπά Δημοτικά και  Κοινοτικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου,  καθώς  και  τις  Επιχειρήσεις  των  Ο.Τ.Α.  Α’  Βαθμού  των  οποίων  η  σύναψη  συμβάσεων 

προμηθειών  διενεργείται  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  ρυθμίσεις  των  πρωτοβάθμιων  Ο.Τ.Α.,  για 

ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την απρόσκοπτη έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητάς του που 

απαιτούνται  για  τη  συμμετοχή  προμηθευτών  στις  διαδικασίες  των  διαγωνισμών  για  τη  σύναψη 

συμβάσεων προμηθειών. 

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www  .  ypes  .  gr      

                                                                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ
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