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Προς :
Ως Πίνακας ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.∆. 60/2007).

ΣΧΕΤ : α) Τα άρθρα 75 και 76 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και τα άρθρα 56 και 57 του Π.∆
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)
β) Το άρθρο 35, παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ , το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.∆.
60/2007 και το άρθρο 4, παρ. 3 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
γ) Την ενότητα Ε, της υπ. Αριθ. Π1/2235/4-8-2008 Απόφασης «Εφαρµογή Ενιαίου
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2008» (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008)
Αναφορικά µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νοµικό Πλαίσιο που διέπει τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και ειδικότερα τις υποχρεώσεις για την υποβολή
στατιστικών στοιχείων που αφορούν συναφθείσες συµβάσεις προµηθειών, σας
επισηµαίνουµε τα εξής :
1. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω (α) σχετικά, οι φορείς που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους,
καταστάσεις µε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις συµβάσεις
προµηθειών που εσύναψαν κατά το προηγούµενο έτος.
Στη συνέχεια, σύµφωνα πάντα µε τις προαναφερόµενες σχετικές διατάξεις, η Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου υποχρεούται να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέχρι
την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική στατιστική κατάσταση µε το σύνολο
των συναφθεισών συµβάσεων προµηθειών, από όλους τους φορείς της χώρας.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, σας αποστέλλουµε συνηµµένα
τυποποιηµένα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν από κάθε φορέα, ανάλογα µε
την κατηγορία του, για την καταγραφή των ζητούµενων στατιστικών στοιχείων και
την αποστολή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , Γεν.
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Γραµµατεία Εµπορίου – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών - Τµήµα Προγραµµατισµού και
Στοιχείων.
Τα έντυπα µπορείτε να τα αντλήσετε και από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr/3/sub.asp?119. Οδηγίες
συµπλήρωσης των εντύπων δίδονται συνηµµένα.
Σας επισηµαίνουµε ότι οι φορείς που έχουν την υποχρέωση να µας αποστείλουν τα
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι όλοι οι φορείς που υποχρεούνται να
εφαρµόζουν την Οδηγία 2004/18/ΕΚ στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων
προµηθειών, ανεξάρτητα αν είναι φορείς του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
(ΕΠΠ) ή έχουν εξαιρεθεί οι προµήθειές τους από την ένταξη τους σε αυτό.
2. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω (β) σχετικά, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών, υποχρεούνται για κάθε σύµβαση που συνάπτουν και η οποία
διέπεται από τις διατάξεις της προαναφερόµενης Οδηγίας (κατά συνέπεια έχει
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της ΕΕ η προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισµού), να
αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική ανακοίνωση, εντός προθεσµίας
σαράντα οκτώ (48) ηµερών από την υπογραφή της. Η ανακοίνωση για κάθε
υπογραφείσα σύµβαση αποστέλλεται µε τον τρόπο που αποστέλλονται και οι
προκηρύξεις των διαγωνισµών, χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο µπορείτε να αντλήσετε από την
ιστοσελίδα του simap, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.simap.europa.eu.
Επισηµαίνεται ότι η ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύµβαση, πραγµατοποιείται
υποχρεωτικά και ανεξάρτητα της αποστολής των προαναφερόµενων συγκεντρωτικών
στατιστικών στοιχείων.
3. Σύµφωνα µε το ανωτέρω (γ) σχετικό, οι φορείς που πραγµατοποιούν προµήθειες, είτε
αυτές είναι ενταγµένες στο ΕΠΠ είτε έχει εξαιρεθεί, µε σχετική απόφαση, η ένταξή
τους σε αυτό, υποχρεούνται για κάθε σύµβαση που συνάπτουν να αποστέλλουν στο
Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου ∆/νση
Πολιτικής Προµηθειών - Τµήµα Β΄, σχετική ανακοίνωση, εντός προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την υπογραφή της. Η ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύµβαση
αποστέλλεται χρησιµοποιώντας το έντυπο του Παραρτήµατος Γ της εκάστοτε
Απόφασης για την Εφαρµογή του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών.
Το προαναφερόµενο έντυπο µπορείτε να το αντλήσετε και από την ιστοσελίδα της Γεν
Γραµµατείας Εµπορίου, στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.gge.gr/3/sub.asp?119.
Επισηµαίνεται ότι η αποστολή του εντύπου του Παραρτήµατος Γ της Απόφασης
Εφαρµογής του ΕΠΠ, για κάθε υπογραφείσα σύµβαση, πραγµατοποιείται υποχρεωτικά
και ανεξάρτητα της αποστολής προς την ΕΕ του εντύπου «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και των προαναφερόµενων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων προς
το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου
∆/νση Πολιτικής Προµηθειών - Τµήµα Β΄.
Ύστερα από τα παραπάνω και µε στόχο τη βελτίωση της πληρότητας και αξιοπιστίας των
στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται από τη χώρα µας προς την ΕΕ και προς
αποφυγή επιβολής κυρώσεων, επισηµαίνεται προς τους φορείς που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών να εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νοµικό
Πλαίσιο που τις διέπει.
Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση τήρησης και γνωστοποίησης στατιστικών
στοιχείων των συµβάσεων προµηθειών που συνάπτονται και για το λόγο αυτό
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παρακαλούµε, µέχρι την 31η Αυγούστου 2011 να µας έχουν διαβιβασθεί τα στοιχεία
που αναφέρονται στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 1 παράγραφο τα οποία αφορούν συναφθείσες
συµβάσεις εντός του 2009.
Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραλείπεται να ενηµερώνεται η ΕΕ και η Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου µε τα στοιχεία κάθε σύµβασης που υπογράφεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στις ανωτέρω υπ. αριθ. 2 και 3 παραγράφους.
Παραµένουµε στη διάθεση σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Συνηµµένα :
- Τυποποιηµένο έντυπο συλλογής στοιχείων «ΕΝΤΥΠΟ Α»
- Τυποποιηµένο Έντυπο συλλογής στοιχείων «ΕΝΤΥΠΟ Β»
- Οδηγίες συµπλήρωσης τυποποιηµένων εντύπων

3/4

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες
•

Όλοι οι φορείς του Ν.2286/95

•

Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού και Προµηθειών
(Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν)

Κοινοποίηση
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος, 101 80, Αθήνα
(Fax 210-3332821)
•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
∆ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (∆11)
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ)
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
(Fax 210 6442090)

Εσωτερική διανοµή
•
•

Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου

•

Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντη Κρατικών Προµηθειών

•

Γραφεία κ.κ. ∆/ντων Γεν. ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών

•

∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας

•

∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµατα Α’ και Β’
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1.

Το «ΕΝΤΥΠΟ Α» θα χρησιµοποιηθεί από τις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές,
όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του
Π.∆. 60/07, ενώ το «ΕΝΤΥΠΟ Β» θα χρησιµοποιηθεί από όλους τους άλλους
φορείς.

2.

Στα έντυπα θα συµπεριληφθούν στοιχεία που αφορούν σε συµβάσεις που
υπεγράφησαν στο διάστηµα από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

3.

Στο πλαίσιο «Κωδικός Φορέα», αναγράφεται ο κωδικός που έχει ο φορέας
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, (τετραψήφιος κωδικός). Εφόσον ο Φορέας δεν
διαθέτει τέτοιον κωδικό, στο εν λόγω πλαίσιο αναγράφεται η ένδειξη «δεν
διαθέτει».

4.

Στις «συµβάσεις άνω του ορίου» συγκαταλέγονται οι συναφθείσες
συµβάσεις των οποίων η προϋπολογιζόµενη αξία , δηλαδή ο προϋπολογισµός της
διακήρυξης του αντίστοιχου διαγωνισµού τους, ήταν µεγαλύτερος από τα αντίστοιχα
κοινοτικά όρια που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους και κατά
συνέπεια η προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισµού απεστάλη για δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της ΕΕ.

5.

Στις «συµβάσεις κάτω του ορίου» για τις οποίες ζητείται µόνο η συνολική
τους αξία, (στη δεύτερη σελίδα του εντύπου), συγκαταλέγονται οι συναφθείσες
συµβάσεις των οποίων η προϋπολογιζόµενη αξία, δηλαδή ο προϋπολογισµός της
διακήρυξης του αντίστοιχου διαγωνισµού τους, ήταν µεγαλύτερος των 45.000 € και
µικρότερος από τα αντίστοιχα κοινοτικά όρια που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης τους και κατά συνέπεια η προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισµού δεν
απεστάλη για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της ΕΕ

6.

Τα κατώτατα όρια εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και για το διάστηµα 1/1/2006 έως 31/12/2007
ήταν 137.000 € χωρίς ΦΠΑ για τις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές και 211.000 €
χωρίς ΦΠΑ για τις λοιπές αναθέτουσες. Τα αντίστοιχα όρια για το διάστηµα από
1/1/2008 έως 31/12/2009 ήταν 133.000 € και 206.000 €, ενώ από
1/1/2010 είναι 125.000 € και 193.000 € αντίστοιχα. (Τα όρια των ετών 2006 2009 δίδονται διότι η µεν σύµβαση µπορεί να υπεγράφη το 2010, αλλά η διακήρυξή
της να δηµοσιεύθηκε τα προηγούµενα έτη, οπότε το κατά πόσον η σύµβαση θα
αντιµετωπισθεί ως σύµβαση «άνω του ορίου», θα προσδιορισθεί από το όριο που
ίσχυε κατά το χρόνο δηµοσίευσης της διακήρυξης της).
Κατά συνέπεια µία σύµβαση που υπεγράφη κατά το 2010 και ο προϋπολογισµός της,
βάσει της σχετικής διακήρυξης, ήταν άνω των προαναφερόµενων ορίων,
συγκαταλέγεται στις «συµβάσεις άνω του ορίου». Στην αντίθετη περίπτωση, η
σύµβαση συγκαταλέγεται στις «συµβάσεις κάτω του ορίου».

7.

Για την απαιτούµενη ταξινόµηση των συµβάσεων κατά το
κωδικολόγιο CPV που χαρακτηρίζει το αντικείµενό τους, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η νέα κωδικοποίηση CPV 2008, η οποία όπως γνωρίζετε είναι σε ισχύ από
15/9/2008. Το εν λόγω κωδικολόγιο µπορείτε να το αντλήσετε από την ιστοσελίδα
του simap στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.simap.europa.eu, στην
ενότητα «κωδικοί και ονοµατολογία». Σας πληροφορούµε ότι οι παλαιοί κωδικοί
CPV, µε τους οποίους δηµοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των διαγωνισµών των
συµβάσεων, µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε κωδικούς CPV 2008, µε τη χρήση
σχετικών πινάκων αντιστοίχισης, που διατίθενται και αυτοί από την
προαναφερόµενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

8.

Στη στήλη «Εθνικότητα Προµηθευτή», αναγράφονται οι εθνικότητες των
προµηθευτών που ανέλαβαν τις συµβάσεις.

