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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε               Αθήνα,     11/08/2008 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ               Αρ. Πρωτ. ∆11α/ο/12/74-Ω 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
& ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(∆11) ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              του πίνακα διανοµής 
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕOK (δ)  
Πληροφορίες :Σ. Μιχελακάκης   
Ταχ. ∆/νση  :   Χαρ. Τρικούπη 182 AΝΑΚ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
Ταχ. Κώδ.   :   101 78 Αθήνα   2. Γραφ. κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
Τηλέφωνο       :   210 64 20 355   3.Γραφ. κ. Γεν Γραµµατέα ∆.Ε. 
TELEFAX        :   210 64 42 090 .   4. Γραφ. κ.κ. Γεν. ∆/ντων 
e-mail :   ggdeeok@ggde.gr  

 
           ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Common     

                         Procurement Vocabulary-CPV) 
Σας ενηµερώνουµε ότι µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

δηµοσιεύθηκε στο φύλλο L74/15-3-2008 έγινε «τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV». 

Το νέο CPV θα έχει ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 15 Σεπτεµβρίου και ώρα 15:00  

Βρυξελλών /16:00  Ελλάδος.  

 Παρακαλείσθε να κάνετε δηµοσιεύσεις στο SIMAP µέχρι το ως άνω οριζόµενο χρονικό 

διάστηµα µε το ήδη εφαρµοζόµενο  CPV [CPV 2003]  και κατόπιν µε το τροποποιηµένο  CPV 

[CPV 2008]. 

Ιδιαίτερα δε εφιστούµε την προσοχή σε όλες της υπηρεσίες στο διάστηµα 8-15 

Σεπτεµβρίου να µην κάνουν δηµοσιεύσεις στο SIMAP, λόγω της µεταβατικής περιόδου 

από το παλαιό CPV στο νέο CPV.  

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου να ενηµερώσουν σχετικά όλες τις 

αρµόδιες υπηρεσίες τους, κατασκευών και µελετών, και τους εποπτευόµενους από αυτούς 

Οργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ 

(Π.∆ 59/2007) και 2004/18/ΕΚ (Π.∆ 60/2007) « περί συντονισµού των διαδικασιών για την 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών».  Η παρούσα εγκύκλιος µε 

τα συνηµµένα της βρίσκονται στη διάθεση σας στον δικτυακό τόπο της ΓΓ∆Ε www.ggde.gr   
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Ο  νέος κανονισµός πλήρης µε τα παραρτήµατα του (CPV κ.λ.π)  βρίσκεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση (simap.europa.eu/news/new-cpv_el.html) στην σύνδεση 
(link) «νέα έκδοση του κωδικού CPV».  
Προκείµενου να µετατραπούν οι κωδικοί του παλαιού CPV στους νέους κωδικούς CPV  
υπάρχουν πίνακες αντιστοίχησης των κωδικών στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:  
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/cpv/
correspondance2003-2007_el.xls) 
 
Συνηµµένα: 
Ο Κανονισµός 213/2008-15/3/2008  (χωρίς 

τα παραρτήµατα του)

 

 Κοινοποίηση: 
1) ∆17  ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε 
2) ΥΠΟΙΟ (υπόψη κ Ζαρκαδούλα)  

Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγµατος  10180 
3)ΥΠΑΝ (υπόψη κ Φωτοπούλου)  

Κάνιγγος 20  10181 

                 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. ∆11 (Χ.Α)      
2. ∆11δ Φ.4643 
3. ∆11δ.Φ.750 
4. ∆11δ Φ.Γενικά  
5. ∆/ΝΤΗΣ ∆11 
6. Β. Αγγελάκης  
7.   Α. Αλεξάκη  
8.  Σ. Μιχελακάκης  

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 

     Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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