Καθεστώς δημοσίευσης περιλήψεων για τις διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών μετά την
01/09/2007.
Με το ν. 3548/07, δεν αλλάζει ο τρόπος δημοσίευσης των περιλήψεων διαγωνισμών, αλλά επιπρόσθετα, για διαγωνισμούς που
δέχονται προσφορές μετά την 1/9/2007 θα δημοσιευτούν επιπλέον, για κάθε διαδικασία (έργο, προμήθεια, υπηρεσία) (άρθρο
1 Ν. 3548/07) (άρθρο 3 Ν. 3548/07) (εγκ. ΥΠΕΧΩΔΕ εγκ.16/Δ17α/02/85/ΦΝ 443/30.05.2007), τα εξής:
Α. Σε ΟΤΑ ΕΚΤΟΣ του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης θα δημοσιευτούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των όσων ίσχυαν πριν την
01/09/2007, οι περιλήψεις διαγωνισμών σε:
- δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε
- μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα
{νομαρχιακές εφημερίδες είναι οι εκδιδόμενες στις έδρες των νομών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (ν. 3548/07 άρθρο 1 παρ.
1 α΄) που έχουν την έδρα τους στο νομό που θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή η μελέτη, ή η προμήθεια ή η εκτέλεση του έργου
(ν. 3548/07 άρθρο 3 παρ. Α1)}.
Σε νομούς που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες.
Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή η μελέτη, ή η προμήθεια ή η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι
από έναν, η δημοσίευση της περίληψης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία
εβδομαδιαία εξ εκείνων που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς.
Σε νομούς η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε
τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά.
Β. Σε ΟΤΑ ΕΝΤΟΣ του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα δημοσιευτούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των όσων ίσχυαν πριν την
01/09/2007, οι περιλήψεις διαγωνισμών σε:
- μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και
- μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα
(οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στους οποίους θα λάβει χώρα
η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της
προκήρυξης).
Σε δήμους ή κοινότητες, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες
εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες
εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχουν.
Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου,
σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της
προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η
υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Οι περιλήψεις για τις διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών, εξαιρουμένων των διαγωνισμών
προσλήψεων προσωπικού, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου
13 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου ν.
3548/07, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η προκήρυξη ή η διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο
ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του
νόμου ν. 3548/07 (∆ηλ. πληρούν τις προϋποθέσεις του τίθενται σε αυτό το άρθρο του νόμου) και οι οποίες έχουν την έδρα
τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το
αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
- Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες
εφημερίδες του νομού στον οποίο θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα
με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, εφόσον υπάρχουν.
- Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το
αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης

γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες
που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών
ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
- Σε νομούς η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε
τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά.

(παρ 1 άρθρο 3 Ν. 3548/07)

Σχετική η υπ' αριθ. 14967/15.6.2009 απόφαση ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 1260 Β/ 25.6.2009) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
Η υποχρέωση για τις δημοσιεύσεις των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση
δημοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Οι δημοσιεύσεις του νόμου αυτού διενεργούνται
επιπλέον αυτών. Αν οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ρητά ότι η δημοσίευση γίνεται και σε εφημερίδες του
νομαρχιακού και τοπικού Τύπου, όπως τροποποιήθηκαν με τον παρόντα νόμο, η δημοσίευση διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. (παρ 3 άρθρο 3 Ν. 3548/07)
Με άλλα λόγια ανεξάρτητα από την υποχρέωση που έχει ένας ΟΤΑ για τη δημοσίευση της περίληψης προκήρυξης
ενός έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, εργασίας, μελέτης, επιπροσθέτως πρέπει να προβεί επιπλέον αυτών στην
στις δημοσιεύσεις που θέτει το άρθρο 3 του Ν. 3548/07. Σε περίπτωση που συμπίπτουν οι δημοσιεύσεις που
θέτει η εκάστοτε νομοθεσία ανάλογα με το είδος που αφορά ο διαγωνισμός (δηλ προμήθεια, έργο κλπ), τότε η
δημοσίευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/07.
Σημαντικό: ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18130/11.07.2007 (ΦΕΚ 1226/17.07.2007 τεύχος Β’): Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
Επιπλέον, μόνο για ΟΤΑ που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
ισχύουν τα εξής:
Επιπροσθέτως των ανωτέρω δημοσιεύσεων μόνο για ΟΤΑ που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι περιλήψεις για τις διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούν οι
φορείς αυτοί, εξαιρουμένων των διαγωνισμών προσλήψεων προσωπικού, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, σε τουλάχιστον μία
ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με
το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
β) Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η
δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν οι περιλήψεις των προκηρύξεων και διακηρύξεων του εδαφ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 δημοσιεύονται σε
δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ) Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου,
σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της
προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η
υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
(παρ 2 άρθρο 3 Ν. 3548/07)
Τα παραπάνω γίνονται δεκτά και με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ αριθ. αρ.333/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφ.
Εσωτερικών (βλ. ΥΠΕΣ Εγκ.33 46097/22.07.2008)

