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ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτηµάτων από τους φορείς για το Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών έτους 2011.

Αναφορικά µε την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2011,
παρακαλούµε όπως αποστείλετε στην Υπηρεσία µας αίτηµα των προς ένταξη στο
Ε.Π.Π. ειδών µέχρι
15-03-2011.
Στο εν λόγω αίτηµα παρακαλούµε όπως συµπεριλάβετε µόνο τα είδη που αφορούν
σε επίκαιρες και αναγκαίες προµήθειες και για τα οποία:
α) έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούµενες πιστώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου
21 του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ.141/Α/17-082010) και του άρθρου 11 του Π.∆ 113/2010 (Φ.Ε.Κ 194/Α/22-11-2010),
β) θα διατυπώνεται αιτιολογηµένη γνώµη περί της αναγκαιότητας, ωριµότητας και
σκοπιµότητας της προµήθειας αυτών (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2286/1995,ως ισχύει),
γ) θα αναγράφεται το C.P.V 2008 καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών,
άνευ Φ.Π.Α.
δ) θα αποστέλλονται συνηµµένες οι τεχνικές προδιαγραφές υποχρεωτικά σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει
το ποσό των 120.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά είδος C.P.V 2008, σύµφωνα µε την
απόφαση Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ 1789/Β/12-11-2010),
ε) θα αναφέρεται η τυχόν άλλη πηγή χρηµατοδότησης, εκτός του τακτικού προϋπολογισµού, µε συνηµµένες τις αποφάσεις βάσει των οποίων έχει εξασφαλισθεί η
αναγκαία πίστωση.
Επισηµαίνεται ότι για ένταξη στο Ε.Π.Π θα εξετάζονται ΜΟΝΟ τα αιτήµατα που θα
συνοδεύονται από τ΄ ανωτέρω α΄ έως ε΄ στοιχεία.
Τέλος, σας ενηµερώνουµε, ότι εν όψει των ως άνω διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-8-2010) και
του άρθρου 11 του Π.∆ 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010), ότι προγενέστερες
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εγκρίσεις ή προεγκρίσεις δεν ισχύουν, εκτός εάν έχει ήδη δηµοσιευτεί προκήρυξη
του διαγωνισµού.
Τονίζουµε ότι βασική προϋπόθεση, για τη προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, είναι η εξασφάλιση της απαιτούµενης
πίστωσης δια της απόφασης ανάληψης αυτής, στο οικονοµικό έτος που θα βαρύνει η
συγκεκριµένη πληρωµή, από τον αρµόδιο διατάκτη ή από τον αρµόδιο για την
απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων διατάκτη του φορέα.
Τέλος η απόφαση ανάληψης της πίστωσης πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους,
σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, θα πρέπει να εγκριθεί από τον αρµόδιο
Υπουργό (Υπουργό Οικονοµικών ή εποπτεύοντα Υπουργό), καθόσον αφορά επόµενο
οικονοµικό έτος, η οποία θα πρέπει να είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο.
Θα ακολουθήσει εγκύκλιος κατάρτισης του ενιαίου προγράµµατος του 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φορείς Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή
- Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντού Κρατικών Προµηθειών
- ∆/νσεις 1η, 2η και 3η Κρατικών Προµηθειών
- Τεχνική ∆/νση
- ∆/νση ∆ιοικητικού
- Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
- Ταµείο Αρωγής
- ∆/νση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών
Τµήµα Α & Γ
Τµήµα Προγραµµατισµού & Στοιχείων (100)
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