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Έναρξη Εφαρµογής Νέου Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµόσιων
Συµβάσεων (CPV)
Το µε αριθ. Πρωτ. Π1/2854-10-07-2008 έγγραφό µας

Σε συνέχεια του Π1/2854/10-07-2008 εγγράφου µας περί του νέου κοινού λεξιλογίου
για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), µε ηµεροµηνία έναρξης στις 15/09/2008, και µετά
από πρόσφατη ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρόνο και τον τρόπο
µετάπτωσης από το παλαιό Κωδικολόγιο CPV 2003 στο νέο Κωδικολόγιο CPV 2008
σας επισηµαίνουµε τα εξής :
1. Στις προκηρύξεις που αποστέλλονται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει:
1.1. Εφόσον η προκήρυξη αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή µε
συµπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρµας της ιστοσελίδας του simap,
τότε :
1.1.1. Για αποστολές προκηρύξεων µέχρι την Πέµπτη 11/9/2008 να γίνεται
χρήση του υφιστάµενου (παλαιού) κωδικολογίου.
1.1.2. Για αποστολές από τη ∆ευτέρα 15/9/2008 θα γίνεται υποχρεωτικά
χρήση του νέου κωδικολογίου CPV 2008, αφού από τις 12/9/2008 θα
αποσυρθεί από το simap το παλαιό κωδικολόγιο CPV 2003 και θα
εγκατασταθεί το νέο.
1.2. Εφόσον η προκήρυξη αποστέλλεται µε ταχυδροµείο, fax ή e-mail,
δηλαδή µε συµπλήρωση των σχετικών τυποποιηµένων εντύπων, τότε θα
πρέπει :
1.2.1. Για αποστολές προκηρύξεων µέχρι τη ∆ευτέρα 8/9/2008 να γίνεται
χρήση του υφιστάµενου (παλαιού) κωδικολογίου.
1.2.2. Για αποστολές από τη ∆ευτέρα 15/9/2008 θα γίνεται υποχρεωτικά
χρήση του νέου κωδικολογίου.
Συνιστάται όµως, κατά το χρονικό διάστηµα από 8 έως 15/9/2008 οι
φορείς να αποφύγουν την αποστολή προκηρύξεων µε ταχυδροµείο,
fax ή e-mail, ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στις αντίστοιχες
σχετικές δηµοσιεύσεις τους.

1/3

2. Προς διευκόλυνση των φορέων, οι οποίοι είχαν εξοικειωθεί µε τη χρήση του
παλαιού κωδικολογίου CPV, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν καταρτίσει και παρέχουν σε αρχείο excel πίνακες αντιστοίχισης των
κωδικών αριθµών του παλιού κωδικολογίου µε αυτούς του νέου. Τους πίνακες
αυτούς οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τους αντλήσουν από την ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/cpv/co
rrespondance2003-2007_el.xls
3. Το νέο κωδικολόγιο CPV 2008 θα αποτελέσει από 15/9/2008 το κωδικολόγιο,
(αρχείο ειδών), που θα χρησιµοποιείται και για την κατάρτιση του εθνικού Ενιαίου
Προγράµµατος Προµηθειών (ΕΠΠ). Για το λόγο αυτό οι φορείς του ΕΠΠ θα
πρέπει :
3.1. Στα αιτήµατα που υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) για νέες εντάξεις ειδών στο ΕΠΠ, να
χρησιµοποιούν, µετά τις 15/9/2008, το νέο κωδικολόγιο CPV για τον
προσδιορισµό του απαιτούµενου κωδικού αριθµού του υπό ένταξη είδους.
Επισηµαίνεται ότι δεν θα εξετάζονται από την υπηρεσία µας αιτήµατα νέων
εντάξεων προµηθειών στο ΕΠΠ που δεν θα χρησιµοποιούν στον
προσδιορισµό του κωδικού αριθµού του είδους το νέο αρχείο ειδών, δηλαδή
το νέο κωδικολόγιο CPV.
3.2. Στα αιτήµατα τροποποιήσεων του ΕΠΠ, δηλαδή τροποποιήσεων ήδη
ενταγµένων στο ΕΠΠ προµηθειών, και µόνο σε αυτά, θα χρησιµοποιείται το
παλαιό κωδικολόγιο µε το οποίο είχε προσδιορισθεί ο κωδικός αριθµός του
είδους κατά την ένταξή του στο ΕΠΠ.
4. Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.gge.gr/3/sub.asp?126 , οι φορείς µπορούν να αναζητήσουν το νέο
αρχείο των ειδών του ΕΠΠ, δηλαδή το νέο κωδικολόγιο CPV 2008 το οποίο όπως
προαναφέρθηκε θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά στην κατάρτιση του ΕΠΠ από
τις 15/9/2008 και µετά.
5. Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ, στη διεύθυνση
http://www.gge.gr/3/sub.asp?119
Τέλος, επισηµαίνεται προς τους φορείς του ΕΠΠ ότι θα πρέπει κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΓΓΕ και ειδικότερα της Γενικής
∆νσης Κρατικών Προµηθειών, (http://www.gge.gr/3/), προκειµένου να λαµβάνουν
έγκαιρα γνώση τυχόν ανακοινώσεων ή εγκυκλίων που αναρτώνται σε αυτήν και οι
οποίες αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού και Προµηθειών
Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που
εποπτεύουν
2. ΥΠΟΙΟ –Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής
∆/νση Τοµέων Παραγωγής
Fax: 210 3332821
Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγµατος, Τ.Κ. 10180
3. ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΓΓ∆Ε) – ∆17
Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποίησης
Fax: 2106464392
Χαριλάου Τρικούπη 182, Τ.Κ. 10178, Αθήνα
4. Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
5. Επιµελητήρια
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- 1η, 2η, 3η και Τεχνική ∆/νση Κρατ. Προµηθειών
- ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
- Προέδρους ΜΕΕ και ΕΚΠ
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’ (7), Τµήµα Β΄, Τµήµα Γ΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Βλάχου
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών

3/3

