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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση αποστολής στην Ε.Ε. Ανακοίνωσης για την  Ανάθεση   

Σύµβασης 
 

Σας υπενθυµίζουµε ότι στο άρθρο 29 παρ. 4 του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

προβλέπεται ρητά υποχρέωση των αναθετουσών αρχών που έχουν συνάψει µια 

δηµόσια σύµβαση να αποστέλλουν στην Ε.Ε. ανακοίνωση για την ανάθεση της εν 

λόγω σύµβασης. 

Ίδια υποχρέωση για την ανακοίνωση ανάθεσης σύµβασης προβλέπεται και στο άρθρο 

35 του Π.∆. 59/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους 

τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» 

για τους αναθέτοντες φορείς που εµπίπτουν σε αυτό. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Ε.Ε. (ΕΚ) 1564/2005, υφίσταται υποχρέωση για 

χρήση του αντίστοιχου ειδικού τυποποιηµένου εντύπου, το οποίο είναι 

αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. (http://simap.europa.eu), απ΄ όπου µπορεί να 

αποσταλεί ηλεκτρονικά. Σχετικά µε τα στοιχεία που χρειάζεται να συµπληρωθούν 

παρέχονται πληροφορίες στο Παράρτηµα VII A (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) του Π.∆. 60/2007 και στο Παράρτηµα XVI του Π.∆. 59/2007 αντίστοιχα. 
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Επισηµαίνεται ότι η ανάγκη δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης Ανάθεσης Σύµβασης  

αποτελεί απόδειξη συµµόρφωσης τόσο µε τις κοινοτικές διατάξεις (Οδηγίες 2004/18/ΕΚ 

και 2004/17/ΕΚ), όσο και µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας (Π.∆. 60/2007 και Π.∆. 

59/2007). Συνεπώς η παράλειψη των αναθετουσών αρχών στο θέµα αυτό όχι µόνο 

παραβιάζει τις αρχές και διατάξεις που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον υγιή 

ανταγωνισµό στο χώρο της ελεύθερης αγοράς, αλλά καθιστά τη χώρα µας υπόλογο στις 

Κοινοτικές Αρχές µε πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις (όπως παραποµπή στο ∆ικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

Η παρούσα Εγκύκλιος βρίσκεται επίσης αναρτηµένη στον δικτυακό τόπο της 

ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε (www.ggde.gr). 

Της Εγκυκλίου αυτής, να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 

εφαρµογή της. 

 

       

       

       

  

 

Κοινοποίηση: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Ε. 
∆17  
Εσωτερική ∆ιανοµή: ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
1. ∆11 (Χ.Α.)  
2. ∆11δ Φ. Γενικά ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
3. ∆11δ Φ. 4170 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
4. ∆/ντής ∆11  
5. Β. Αγγελάκης  
6. Α. Αλεξάκη ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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