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                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  25      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

              Αθήνα, 10/10/2011  
Αρ. Πρωτ. ∆11δ/ο/3/72  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
& ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(∆11)  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του πίνακα διανοµής  
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕOK(δ)  
Πληροφορίες :  κ. Αλεξάκη Α.                   
Ταχ. ∆/νση  :   Χαρ. Τρικούπη 182  
Ταχ. Κώδ.   :   101 78 Αθήνα Ανακοίνωση: 
Τηλέφωνο       :   210 64 20 355 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΜΕ∆Ι 
TELEFAX        :   210 64 42 090 2. Γραφ. κ. Υφυπουργού ΥΜΕ∆Ι 
e-mail :   ggdeeok@ggde.gr 3.Γραφ. κ. Γεν Γραµµατέα ∆.Ε. 
   4. Γραφ. κ.κ. Γεν. ∆/ντων 

 
 

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΚ) 842/2011 “περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων προς 

δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δηµοσίων 

συµβάσεων και περί κατάργησης του Κανονισµού 1564/2005”  - ∆ιευκρινήσεις 

σχετικά µε  την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια». 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 222/27-8-2011)  τον νέο Κανονισµό 842/2011 για τα τυποποιηµένα 

έντυπα, µε τον οποίο καταργείται ο Κανονισµός 1564/2005. 

Ο ανωτέρω Κανονισµός εκδίδεται στα πλαίσια των διατάξεων των Οδηγιών: 

α) 2004/18/EΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών»  (ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 60/ 2007) και  

2004/17/EΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ενσωµάτωση 

στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 59/2007). 

β) 89/665/ΕΟΚ «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης 

συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και 92/13/ΕΟΚ «για το συντονισµό 

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή των 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Η ΓΕΝ. ∆/ΝΤΡΙΑ 
κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων φορέων οι οποίοι 

λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

τηλεπικοινωνιών», όπως και οι δυο τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ  «για τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων» (ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο µε το Ν. 3886/2010). 

 Στο νέο αυτό Κανονισµό (βλ. συν.), κάποια από τα τυποποιηµένα έντυπα τροποποιούνται 

ως προς τον τίτλο ή σε κάποια σηµεία ως προς το περιεχόµενο και αυξάνεται ο αριθµός 

τους από 15 σε 19 µε την προσθήκη 4 νέων εντύπων που αφορούν  συµβάσεις στους 

τοµείς Άµυνας και Ασφάλειας, βάσει της σχετικής Οδηγίας  2009/81/ΕΚ (ενσωµάτωση στο 

εθνικό δίκαιο µε το Ν. 3978/2011). 

Όσον αφορά στην «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια» παράρτηµα 

ΧΙV, το εν λόγω έντυπο συµπληρώνεται στην περίπτωση που µια Αναθέτουσα Αρχή 

προτίθεται να συνάψει δηµόσια σύµβαση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση  δηµοσίευσης 

προκήρυξης (όπως βάσει του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007). 

Επισηµαίνεται ότι όταν η Αναθέτουσα Αρχή:  

α) γνωστοποιήσει την πρόθεσή της  για σύναψη της σύµβασης δηµοσιεύοντας στην  

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των 

προτέρων διαφάνεια», (στην οποία αιτιολογείται η σύναψη της σύµβασης χωρίς 

δηµοσίευση)  και  

β) δεν συνάψει τη σύµβαση πριν τη λήξη  δεκαήµερης τουλάχιστον προθεσµίας από την 

εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης (άρθρο 8, παρ 7, Ν. 3886/2010), 

τότε δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η ακύρωση της σύµβασης σε  εφαρµογή της παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 3886/2010, όπως προκύπτει από την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δοθέντος 

ότι στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς λαµβάνουν γνώση του 

γεγονότος, το οποίο έχουν δικαίωµα να προσβάλουν εντός δέκα (10) ηµερολογιακών 

ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της  προκήρυξης.  

Όλες οι προκηρύξεις,  βρίσκονται  ως «τυποποιηµένα έντυπα για τις δηµόσιες συµβάσεις»  

στο δικτυακό τόπο www.simap.eu., απ΄ όπου είναι δυνατό να συµπληρωθούν και να 

υποβληθούν απευθείας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 

αναθέτουσες αρχές. 

Τα Υπουργεία και λοιποί φορείς που είναι οι αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου 

παρακαλούνται  να  ενηµερώσουν  σχετικά  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  τους  και  τα  Νοµικά  
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Πρόσωπα και Οργανισµούς που εποπτεύουν.  

Η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 

ΥΜΕ∆Ι. 

 

Συνηµµένα:   
Φωτ/φο κειµένου Κανονισµού (ΕΚ) 842/2011 (σελ. 3)     
  
Ανακοίνωση:                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

1. Γραφείο κ.Υπουργού 
2. Γραφείο κ.Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα ∆.Ε. 
4. Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα Σ.∆.Ε. 
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Υπουργείο Οικονοµικών                                                   
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