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ΘΕΜΑ: Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και παράταση του χρόνου παραλαβής των
προσφορών
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 2795 π.ε./ΚΕ.2450/27.1.2012 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών,
Υποδοµών & ∆ικτύων.

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Με το παρόν έγγραφο επιθυµούµε να σας επισηµάνουµε ένα ζήτηµα που πλήττει τη
διαφάνεια των διαγωνισµών δηµοσίων έργων.
Στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων προβλέπεται συγκεκριµένος χρόνος λήξης παραλαβής
των προσφορών. Εφόσον παρέλθει ο οριζόµενος χρόνος, καµία άλλη προσφορά δεν γίνεται
δεκτή από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Ωστόσο, ενόψει του ότι σε αρκετούς διαγωνισµούς
εµφανίζεται σηµαντικός αριθµός διαγωνιζοµένων λίγο πριν από την παρέλευση του χρόνου
λήξης της παραλαβής τους, κατά γενικώς αναγνωρισµένη πρακτική που έχει επικυρωθεί µε
δικαστικές αποφάσεις, εφόσον υπάρχουν ακόµη διαγωνιζόµενοι που περιµένουν στη σειρά
για την κατάθεση της προσφοράς τους, ο χρόνος λήξης της παραλαβής παρατείνεται µέχρι
την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προσφορών από όλους τους διαγωνιζόµενους.
Στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, η διαδικασία παραλαβής και η κήρυξη της λήξης της
ορίζεται ως εξής: ) «Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση,
µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η
έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που
κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 3669/08, δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο
Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη
της παραλαβής.».
Η έννοια της ανωτέρω διάταξης είναι ότι, αν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής των προσφορών
– οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, είτε ο αρχικός είτε ο κατόπιν παράτασης λόγω
προσέλευσης µεγάλου αριθµού διαγωνιζοµένων – , ο Πρόεδρος της Ε.∆. αναµένει λίγα λεπτά
ακόµη και ακολούθως κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ωστόσο, ορισµένες Ε.∆., είτε εκ
σφάλµατος, είτε σκοπίµως, έχουν παρερµηνεύσει την ανωτέρω διάταξη και, ενώ ακόµη
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περιµένουν διαγωνιζόµενοι στην ουρά για την κατάθεση της προσφοράς τους, αναµένουν
ελάχιστο χρονικό διάστηµα µετά την παρέλευση του αρχικά ορισθέντος στη διακήρυξη
χρόνου λήξης της παραλαβής των προσφορών (ορισµένες φορές, µάλιστα, δεν αναµένουν
καθόλου) και ακολούθως κηρύσσουν τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής, παρά το ότι
αρκετοί αναµένοντες στη σειρά διαγωνιζόµενοι δεν έχουν ακόµη προλάβει να καταθέσουν
την προσφορά τους. Σας επισηµαίνουµε την σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής διαγωνιζοµένων που
αποκλείσθηκαν παράνοµα µε τα προαναφερθέντα τεχνάσµατα.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε κύριε Υπουργέ, να τροποποιηθούν τα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων στο σηµείο αυτό, ώστε να καθορίζεται σαφέστατα ότι ο Πρόεδρος της Ε.∆. είναι
υποχρεωµένος να παρατείνει την παραλαβή των προσφορών µέχρι την κατάθεση των
προσφορών από όλους τους διαγωνιζόµενους που αναµένουν στη σειρά, ακολούθως δε,
αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση των προσφορών από όλους τους διαγωνιζόµενους και
βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος που αναµένει, τότε να κηρύξει τη λήξη της διαδικασίας
παραλαβής. Με τον τρόπο θεωρούµε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα «ανοιχτό παραθυράκι»
για αυθαιρεσίες, όπως αυτή επί της οποίας εκδόθηκε η σχετική απόφαση.

Με τιµή,
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