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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012.
Ορίζουµε τις διαδικασίες κατάρτισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
(Ε.Π.Π) έτους 2012 στο οποίο εντάσσονται οι προµήθειες των Φορέων που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99),
ως κατωτέρω.
1. Χρόνος υποβολής επιµέρους προγραµµάτων από τους φορείς.
Μέχρι την 31/03/2012 πρέπει να έχουν περιέλθει στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής
Προµηθειών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 της παρούσας εγκυκλίου, τα
επί µέρους προγράµµατα των Φορέων για ένταξη προκειµένου να καταρτισθεί
εγκαίρως το Ε.Π.Π του έτους 2012. Η παραπάνω
ηµεροµηνία θα
τηρηθεί
απαρέγκλιτα και οποιαδήποτε καθυστερηµένη
υποβολή θα πρέπει να
συνοδεύεται από τεκµηριωµένη αιτιολόγηση.
Επισηµαίνουµε ότι οι προµήθειες των προς ένταξη ειδών που η δαπάνη τους
θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού, τους προσαρτηµένους σ’
αυτόν ειδικούς προϋπολογισµούς και λογαριασµούς (εφόσον υφίστανται), τον
προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του
Ν.2286/95,
εκτελούνται
κεντρικά
από
το
Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε) .
Για τις προµήθειες των οποίων η προϋπολογισθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό
των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα πρέπει υποχρεωτικά οι φορείς µε την
υποβολή των προγραµµάτων τους να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προµήθεια ειδών τους σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και εφόσον
απαιτείται το επίσηµο δείγµα για κάθε προµήθεια χωριστά προς αποφυγή
προβληµάτων προκειµένου µε την έγκριση του Ε.Π.Π να αρχίσει αµέσως και η
διαδικασία υλοποίησής τους.
Τονίζεται ότι καµία προµήθεια (άνω των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) δεν
θα εξετάζεται και δεν θα εντάσσεται στο Ε.Π.Π εάν δε συνοδεύεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές του προς προµήθεια είδους.
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Επισηµαίνουµε ότι πριν την ένταξη των αιτηµάτων των φορέων στο Ε.Π.Π
έτους 2012 θα προηγείται, όπου απαιτείται, από αρµόδια συλλογικά όργανα, ο
έλεγχος τόσο των τεχνικών προδιαγραφών των προς ένταξη ειδών όσο και της
κατ΄ είδος προϋπολογισθείσης αξίας, για το κανονικό ή µη αυτής προκειµένου να
αποφευχθεί το φαινόµενο :
1) της µαταίωσης του διαγωνισµού στο τελευταίο στάδιο επειδή η τιµή
προσφοράς του από διαγωνισµού µειοδότη υπερβαίνει το 50% της
προϋπολογισθείσης αξίας, και
2) της υψηλής προϋπολογισθείσης αξίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην
αρκετά υψηλή προσφερόµενη τιµή.
Επίσης δεν θα εξετάζονται αιτήµατα φορέων που θα υποβάλλονται στη
∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών για ένταξη ειδών στο Ε.Π.Π εάν δεν έχουν
χρησιµοποιήσει στο προσδιορισµό του κωδικού αριθµού του είδους το νέο
κωδικολόγιο CPV 2008 το οποίο οι Φορείς µπορούν να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.gge.gr/3/sub.asp?126.
Κάθε Ο.Τ.Α. (∆ήµος) θεωρείται ανεξάρτητος Φορέας και κατά συνέπεια:
α) συντάσσει και υποβάλλει απευθείας στην Υπηρεσία µας πίνακα των
προγραµµατιζοµένων προµηθειών του, όπως ορίζεται στην παρούσα, και
β) ισχύουν για τον καθένα χωριστά οι προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις από τον
προγραµµατισµό και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του άρθρου 13 του
Ν.2503/97.
2 . ∆απάνες Προµηθειών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π.
Αναφορικά µε τις δαπάνες των προµηθειών που εντάσσονται στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) και εκτελούνται από τη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου ή κατόπιν εξουσιοδότησης από τους επιµέρους Φορείς ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α/247/95),
του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ
Α/194/2010) και της επ’ αυτού µε αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010 Εγκυκλίου
του Υπουργείου Οικονοµικών.
3.

∆ιαχωρισµός του Ε.Π.Π έτους 2012 σε κατηγορίες

Το ΕΠΠ έτους 2012 διακρίνεται σε δύο κατηγορίες , ανάλογα µε το χρόνο που
θα διατεθούν οι απαιτούµενες πιστώσεις:
α) ΕΠΠ 2012 - Πιστώσεις 2012
Η
Κατηγορία
αυτή
περιλαµβάνει
προµήθειες
φορέων
που
θα
πραγµατοποιηθούν
µέσα
στο
2012
και
θα
βαρύνουν
εγκεκριµένους
προϋπολογισµούς του έτους αυτού.
β) ΕΠΠ 2012 - Πιστώσεις 2013.
Η Κατηγορία αυτή περιλαµβάνει περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν από τη φύση
τους µακρόχρονη διαδικασία υλοποίησης, και ως εκ τούτου θα βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
4.

Προέγκριση προµηθειών Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας
από προανάληψη πιστώσεων έτους 2013.

Οι πίνακες των προγραµµατιζόµενων για προέγκριση προµηθειών ειδών της
κατηγορίας αυτής, θα υποβληθούν µέχρι 31.10.2012.
Οι διαγωνισµοί για τις προµήθειες από πιστώσεις προαναλήψεων θα πρέπει να
προκηρυχθούν µέχρι 28/02/2013.
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5. Τρόπος υποβολής των επί µέρους προγραµµάτων και
σύνταξης των σχετικών πινάκων.
Α. Μέσα στην οριζόµενη από την παρ. 1 προθεσµία, οι Φορείς του
∆ηµόσιου Τοµέα, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95, οφείλουν
να υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών από δύο (2) πίνακες
προγραµµατιζόµενων προµηθειών, (συµπληρωµένους σύµφωνα µε τις οδηγίες του
συνηµµένου Παραρτήµατος Α) µε υπογραφή του κατά νόµο αρµόδιου για τη
διοίκηση του Φορέα Οργάνου.
Πίνακες υπογεγραµµένοι από άλλα όργανα εκτός των ανωτέρω οριζόµενων δεν
λαµβάνονται υπόψη για ένταξη στο ΕΠΠ.
Η προϋπολογιζόµενη αξία των προγραµµατιζοµένων προµηθειών θα
αναφέρεται στην καθαρή αξία χωρίς το Φ.Π.Α.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα εγκρίνονται αιτήµατα εντάξεων προµηθειών
τα οποία θα υποβάλλονται µεµονωµένα, από τις επί µέρους υπηρεσίες της
Περιφερειακής ∆ιοίκησης και τους ∆ήµους.
Β. Η αποστολή των επιµέρους προγραµµάτων προµηθειών των φορέων για
την ένταξή τους στο ΕΠΠ, θα αφορά σε προγραµµατισµένες και απολύτως
αναγκαίες προµήθειες. Οι Φορείς οφείλουν να επισυνάπτουν στα
επιµέρους προγράµµατα προµηθειών έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιµότητας & ωριµότητας αυτών.
Στην στήλη των αποθεµάτων των πινάκων θα αναγράφονται
απαραίτητα τα πραγµατικά υπάρχοντα αποθέµατα των ειδών που
προτείνονται για ένταξη στο ΕΠΠ έτους 2012.
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου θα προβαίνει, σε όσες περιπτώσεις κρίνει τούτο
αναγκαίο, στη σύσταση επιτροπών για επιτόπιο έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων
των αποθεµάτων που θα αναφέρονται ανωτέρω.
Η µη αναγραφή των στοιχείων των αποθεµάτων θα έχει ως συνέπεια την µη
ένταξη των προµηθειών στο ΕΠΠ. Στοιχεία αποθεµάτων απαιτούνται και για
συµπληρωµατικές εντάξεις προµηθειών ή επαυξήσεις αυτών.

6.Προτάσεις για το είδος της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και το
κριτήριο κατακυρώσεως προσφορών.
Οι Φορείς πρέπει στους πίνακες προγραµµατιζοµένων προµηθειών, και για
κάθε κωδικό αριθµό είδους χωριστά, να προτείνουν τις προσφορότερες διαδικασίες
υλοποίησης αυτών (ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισµός, ή µε διαπραγµάτευση) και το
κριτήριο κατακύρωσης, (χαµηλότερη τιµή ή η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά), προκειµένου να εξετασθούν κατά τη σχετική διαδικασία
ένταξής τους στο ΕΠΠ.
Τα σχετικά µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης αιτήµατα πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογηµένα, κατά τις κείµενες διατάξεις, σε διαφορετική
περίπτωση το αίτηµα δεν θα εξετάζεται.

7. Συµφωνία Πλαίσιο
Οι Φορείς, δύνανται να αιτούνται την υλοποίηση προµηθειών
σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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8. Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια αγαθών συντάσσονται από
τους φορείς για τους οποίους προορίζονται αυτά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.2286/95, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο
8 παρ. 4 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) και σύµφωνα:
Α) µε τις διατάξεις του άρθρου 53 και λοιπών του Π.∆. 60/07 και του άρθρου
3 και λοιπών του Π.∆. 118/07, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή
µεγαλύτερη των εκάστοτε οριζόµενων ορίων.
Β) µε τις διατάξεις του άρθρου 3 και λοιπών του Π.∆. 118/07, εφόσον η
προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των εκάστοτε οριζόµενων ορίων
9. Εξαιρούµενες Προµήθειες.
∆εν θα αποσταλούν για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2012
επιµέρους προγράµµατα φορέων ή προµήθειες:
α) Που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου
ειδών του προγράµµατος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000
ευρώ άνευ ΦΠΑ όπως καθορίζεται στην αριθµ.Π1/3306/03-11-2010 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ανάπτυξης
«Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών»
(ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010).
β) Που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2286/95 άρθρο 1 παρ. 3 (πλην της
περίπτωσης γ), παρ. 4 και 5 περίπτωση Ι και ΙΙ όπως συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) και το άρθρο 13 του Ν.
3922/11 (ΦΕΚ Α/35/04.03.2011), τροποποιηµένου του άρθρου 1 παρ.5 του
Ν.2286/95 και σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/99.
γ) Που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3580/18-6-2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.6.
2007) άρθρο 9 παρ. 1
δ) που εξαιρούνται:
1. Με την Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05) &
Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί
εξαιρέσεως προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών
χορηγητών σύµφωνα µε την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
2.
Την Π1/4437/25.09.01 (ΦΕΚ 1262/Β/28-9-01) Κ.Υ.Α περί
εξαίρεσης προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» από 2001 έως 2006, όπως
τροποιήθηκε µε την Π1/4777/27.11.06 (ΦΕΚ1809/Β/12-12-06) και
την Π1/248/03.05.10 (ΦΕΚ 847/Β/17-06-2010) Υπουργική απόφαση
περί παράτασης της εξαίρεσης µέχρι 31/12/2012.
3. Την Π1/1660/30.6.08 (ΦΕΚ 1320/Β/7-7-2008) Υπουργική απόφαση
περί εξαιρέσεως προµηθειών ανταλλακτικών «µη αµυντικό υλικό» για τα
πολεµικά πλοία του ΓΕΝ για δύο (2) έτη ήτοι µέχρι 30/6/2010, όπως
παρατάθηκε µε την Π1/1583/20-07-2010 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1308/Β/23-08-2010) µέχρι 31/12/2011.
4. Την Π1/2941/10.9.09 Υπουργική απόφαση περί εξαιρέσεως προµηθειών ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»(ΦΕΚ.1988/Β/10.9.09) ήτοι µέχρι 31/12/2013,
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όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Π1/3889/28-05-2010
(ΦΕΚ 936/Β/28-06-2010).
5. Την Π1/580/03.05.10 (ΦΕΚ 847/Β/17-06-2010) Υπουργική απόφαση
περί εξαίρεσης της προµήθειας ανταλλακτικών, για τα αεροσκάφη VIP
του Γ.Ε.Α. µέχρι 03/05/2012.
6. Την Π1/864/18.06.10 (ΦΕΚ 1001/Β/30-06-2010) Υπουργική απόφαση περί εξαίρεσης προµήθειας ειδών που θα ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» µέχρι
31/12/2013.
7. Tην Π1/1266/23-06-2010 (ΦΕΚ1121/Β/23-07-2010) Υπουργική απόφαση
περί
εξαίρεσης
της
προµήθειας ανταλλακτικών για τις
επισκευές των µη µαχητικών αεροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π)
της Πολεµικής Αεροπορίας µέχρι και 30/04/2012.
8. Την Π1/4089/04.11.2011 (ΦΕΚ Β/2498/04.11.11) Υπουργική Απόφαση «Εξαίρεση από την Ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών
(Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2012, προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».

10. Γενικά

α) Κατά την συµπλήρωση του πίνακα του υποδείγµατος Α οι φορείς θα
παραθέτουν τις εγγραφές των προµηθειών τους σύµφωνα µε το νέο κωδικολόγιο
CPV 2008 για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου κωδικού αριθµού του προς
ένταξη είδους το οποίο µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας
Εµπορίου και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.gge.gr/3/sub.asp?126. Το νέο κωδικολόγιο CPV 2008 αποτελεί πλέον
το ΑΡΧΕΙΟ ΕΙ∆ΩΝ του ΕΠΠ.
Προς διευκόλυνση των φορέων, οι οποίοι είχαν εξοικειωθεί µε τη χρήση του
παλαιού κωδικολογίου CPV (CPV 2003), οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν καταρτίσει και παρέχουν σε αρχείο excel πίνακες αντιστοίχιση 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/correspondanc
e2003-2007_el.xls

β) ∆εν επιτρέπεται εγγραφή ειδών σε κωδικούς αριθµούς ειδών(ΚΑΕ)
µε γενικούς τίτλους (π.χ. υλικά διάφορα, είδη ιµατισµού γενικώς, αέρια διάφορα,
κ.λ.π.) εφ’ όσον αυτοτελή είδη που περιλαµβάνονται στις προµήθειες αυτές
είναι δυνατόν να ενταχθούν στους υπάρχοντες εξειδικευµένους κωδικούς.
Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, όπως λόγω έλλειψης
αντίστοιχου εξειδικευµένου κωδικού, τα αιτήµατα για ένταξη σε κωδικούς µε
γενικούς τίτλους θα συνοδεύονται απαραίτητα µε κατάσταση που θα περιλαµβάνει
αναλυτικά τα είδη που ζητείται να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό (ΚΑΕ), άλλως θα
επιστρέφονται ως απαράδεκτα.
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γ) ∆εν επιτρέπεται η προµήθεια µεταχειρισµένων ειδών και εποµένως δεν
θα σταλούν για ένταξη στο ΕΠΠ.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προµήθεια:
Ι. Μεταχειρισµένων οχηµάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων και
της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που
προορίζονται να διατεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και
συγκεκριµένα απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίµων,
εκκενώσεως βόθρων, καθαρισµού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων,
ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζίπ, πυροσβεστικά και λοιπά.
ΙΙ. Μεταχειρισµένων µηχανηµάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ και των
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων.
Για την προµήθεια των ανωτέρω µεταχειρισµένων θα ισχύουν οι εκάστοτε
προβλεπόµενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόµηση των
µεταχειρισµένων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΙΙΙ. Αιτήµατα άλλων φορέων για προµήθεια µεταχειρισµένων ειδών θα
εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται σε εξαιρετικές µόνο
περιπτώσεις µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (Γ.Γ.Ε.) ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών (ΕΠΠΠ).
ε) Επισηµαίνουµε προς όλους τους Φορείς ότι δεν νοµιµοποιούνται πριν την
υποβολή αιτήµατος για την ένταξη ειδών στο ΕΠΠ και την έγκριση αυτού µε
σχετική απόφαση, να έχουν δηµοσιεύσει προκήρυξη διαγωνισµού.
Είναι ευνόητο ότι τυχόν τέτοια αιτήµατα, που θα υποπέσουν στην αντίληψη
της υπηρεσίας µας, δεν θα εξετάζονται και θα επιστρέφονται στον Φορέα ως
απαράδεκτα.
στ) Επισυνάπτονται παραρτήµατα Α και Β και υπόδειγµα Πίνακα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας εγκυκλίου.
ζ) Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π θα γίνονται δεκτά, κατ’ εξαίρεση και µέχρι
30-09-2012 αιτήµατα φορέων για τροποποίηση του προγράµµατος καθώς και για
νέες εντάξεις ειδών, εφόσον θα είναι πλήρως τεκµηριωµένα µε βάση τη συνηµµένη
σε αυτά έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιµότητας και ωριµότητας, και θα προκύπτει
ότι η καθυστέρηση υποβολής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, µε την
προϋπόθεση να συνοδεύονται αυτά απαραιτήτως από τις τεχνικές προδιαγραφές.
η) Όλα τα Υπουργεία οφείλουν να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο
προς τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, εφόσον
υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα και στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να ενηµερωθούν εγκαίρως και να ενεργήσουν
σύµφωνα µε αυτήν.
θ) Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου www.gge.gr .
Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α

Οδηγίες συµπλήρωσης πινάκων (υπόδειγµα Α )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αφορά τοµείς Κράτος – Περιφερειακές ∆ιοικήσεις και
Οργανισµούς – Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Στήλες 1-7 του υποδείγµατος.
Η συµπλήρωση των στηλών των πινάκων (υπόδειγµα Α) προµηθειών των φορέων
των παραπάνω Τοµέων, θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:
α. Στήλη 1:
Αναγράφεται ο κωδικός
κωδικολόγιο CPV 2008.

του

προς

ένταξη

είδους

σύµφωνα

µε

το

νέο

β. Στήλη 2:
Αναγράφεται , εφόσον είναι αναγκαίος για τον ακριβή προσδιορισµό του είδους, ο
συµπληρωµατικός κωδικός του είδους κατά CPV 2008.
Οι συµπληρωµατικοί κωδικοί του CPV 2008 µπορούν και αυτοί να αναζητηθούν
στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ, στη διεύθυνση http://www.gge.gr/3/sub.asp?126
γ. Στήλη 3:
Αναγράφεται η περιγραφή του είδους κατά CPV 2008.
δ. Στήλη 4:
Αναγράφεται η µονάδα µέτρησης του είδους
απεικονίζονται στο παράρτηµα Β.

όπως

κάθε µία από

αυτές

ε. Στήλη 5:
Αναγράφεται η ζητούµενη συνολική ποσότητα του είδους.
στ. Στήλη 6:
Αναγράφεται η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία του υπό προµήθεια είδους σε
Ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ.
ζ. Στήλες 7 & 8
Οι στήλες αυτές θα συµπληρωθούν µε τον εκτιµώµενο από τον κάθε φορέα τρόπο
προµήθειας, (ανοικτός ή κλειστός δ/σµός, διαπραγµάτευση) και κριτήριο
κατακύρωσης (χαµηλότερη τιµή (Χ.Τ) ή η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά (Σ.Π) αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
α. Στήλες 9, 10, 11, 12,13:
Στις στήλες 9 & 11 θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί των πιστώσεων για
κάθε αναγραφόµενη πηγή χρηµατοδοτήσεως (πχ στη στήλη του τακτικού
προϋπολογισµού θα γραφεί ο κωδικός αριθµός εξόδου της πίστωσης και στη
στήλη δηµοσίων επενδύσεων θα γραφεί ο κωδικός αριθµός του έργου ΣΑΕ ή
ΣΑΝΤ και αριθµός).
Στις στήλες 10 &12 θα αναγράφονται οι αξίες των προγραµµατιζόµενων ειδών
που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς των στηλών 9 & 11.
Στην περίπτωση που για ένα κωδικό αριθµό είδους διατίθενται περισσότερες
από µία πηγές χρηµατοδοτήσεως, τότε στην ίδια σειρά του κωδικού αριθµού, θα
γραφεί µια συγκεντρωτική εγγραφή στην οποία θα συµπληρωθούν όλες οι
αναγκαίες στήλες, εκτός των στηλών, από 9 µέχρι 12. Ταυτόχρονα στη στήλη 3
και κάτω από τη συγκεντρωτική εγγραφή θα γίνει ανάλυση της ποσότητας και
αξίας και θα συµπληρωθούν αντίστοιχα µόνο οι στήλες που αναφέρονται στις
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πηγές χρηµατοδοτήσεως µε τους συγκεκριµένους για κάθε περίπτωση κωδικούς
αριθµούς πιστώσεων.
Στην περίπτωση που κάποιο διεθνές πιστωτικό ίδρυµα ή Κοινοτικό Ταµείο
χρηµατοδοτεί κάποια προµήθεια, όχι απ’ ευθείας, αλλά µέσω των δηµοσίων
επενδύσεων, τότε στη στήλη 9 θα γραφεί ο αριθµός της ΣΑΕ η ΣΑΝΤ, στη δε
στήλη 13 θα γραφούν τα αρχικά του πιστωτικού οργανισµού ή του κοινοτικού
Ταµείου και ο τυχόν αριθµός της πιστώσεως, εφόσον στους χρηµατοδοτικούς
όρους περιλαµβάνονται δεσµεύσεις ως προς τον τρόπο προµήθειας του είδους.
Στην περίπτωση της απ’ ευθείας χρηµατοδοτήσεως θα γραφούν στη στήλη 13
τα αρχικά του πιστωτικού οργανισµού ή κοινοτικού Ταµείου και ο τυχόν αριθµός
της πίστωσης.
β. Στήλη 14:
Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται ο τόπος παράδοσης του είδους.
γ. Στήλη 15:
Στη στήλη αυτή θα αναγράφονται τα αποθεµατικά στοιχεία.
δ. Στήλη 16:
Στη στήλη αυτή, κατά την κρίση τους οι φορείς θα καταχωρούν κάθε άλλο
χρήσιµο στοιχείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Στο τέλος των πινάκων του ΕΠΠ 2012 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 και ΕΠΠ 2012 –
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, πρέπει να υπάρχουν οι εξής ανακεφαλαιώσεις:
1. Αθροίσµατα της στήλης 5 κατά κατηγορία ειδών.
2. Αθροίσµατα κατά πηγή χρηµατοδοτήσεως και κωδικούς πιστώσεων.
β. Τα επί µέρους προγράµµατα θα υποβληθούν από τους φορείς σε δύο (2)
σειρές πινάκων που θα αντιστοιχούν στις δύο διακρίσεις, δηλ. ΕΠΠ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 και ΕΠΠ 2012 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013.
γ. Η συµπλήρωση όλων των στηλών των πινάκων είναι υποχρεωτική.
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
Συντοµογραφίες µονάδων µέτρησης
ΓΑΛΟΝΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ
∆ΟΧΕΙΑ
∆Ω∆ΕΚΑ∆ΕΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ
ΖΕΥΓΗ
ΚΥΒ. ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ
ΚΥΤΙΑ
ΚΟΛΛΑ
ΛΙΜΠΡΕΣ
ΛΙΤΡΑ
ΛΟΓ. ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡ. ΤΟΝΝΟΙ

ΓΑΛ
ΓΡΜ
∆ΣΜ
∆ΟΧ
∆Ω∆
ΕΚΤ
ΖΕΥ
ΚΕΚ
ΜΤ3
ΚΥΤ
ΚΛ
ΛΜΠ
ΛΤΡ
ΛΜ
ΜΤΡ
Μ.Τ

ΠΑΚΕΤΑ
ΡΟΛΛΟΙ
ΣΕΙΡΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΑ
ΦΙΑΛΕΣ
ΦΥΛΛΑ
ΦΥΣΙΓΓΕΣ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΧΙΛ. ΤΡ. ΜΕΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΣΤΟΓΡ.

8

ΠΚΤ
ΡΟΛ
ΣΡ
ΣΓΚ
ΣΣΤ
ΤΕΜ
ΜΤ2
ΦΛ
ΦΥΛ
ΦΣ
ΧΛ∆
ΧΤΜ
ΧΛΓ
ΧΛΜ
ΧΓΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φορείς Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κου Μ.
Χρυσοχοϊδη
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας
- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών
- Ενδιαφερόµενοι φορείς
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο κ. Αν. Υυπουργού Ανάπτυξης, 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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