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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα
κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και
2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων»
Σας γνωρίζουµε ότι στις 2-12-2011 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L319) ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την τροποποίηση των
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα
όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, αντίγραφο
του οποίου σας αποστέλλουµε συνηµµένα στην παρούσα.
Ο Κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2012.
Με αυτόν τροποποιούνται
-τα άρθρα 16 και 61 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας,
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών,
-τα άρθρα 7, 8, 56, 63 και 67 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών και
-το άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά µε τον συντονισµό των
διαδικασιών σύµβασης ορισµένων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες
φορείς στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας (άρθρο 8)
όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1422/2007 και τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1177/2009
και αντικαθίστανται τα κατώτατα όρια, κατά τα ειδικότερα στον εν λόγω
Κανονισµό οριζόµενα.
Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνηµµένος σε αυτήν Κανονισµός
αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
(http://gge.gov.gr  Κρατικές Προµήθειες  Θεσµικό Πλαίσιο των Κρατικών
Προµηθειών).
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Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις
αρµόδιες υπηρεσίες τους, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και τους
οργανισµούς που εποπτεύουν.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
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