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ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση

και

Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005

τα

Κυβερνητικά

«Κωδικοποίηση

της

Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)
1.2 Του άρθρου 2 του ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.2741/99 (ΦΕΚ.
Α΄199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
1.3 Του Π.∆.397/1988 (ΦΕΚ.Α΄185) «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου».
1.4 Του Π.∆.195/1995 (ΦΕΚ. Α΄102) «Οργανισµός Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών»
1.5 Του Π.∆.59/1996 (ΦΕΚ.Α΄51) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της».
1.6 Του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ. Α΄64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18 Ε.Κ “Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων προµηθειών και υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005».
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1.7 Του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ. Α΄150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄4038), κατά το µέρος που δεν
αντίκειται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ.Α΄64).
1.8 Του Π.∆.185/2009 (ΦΕΚ. Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”».
1.9 Του Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ. Α΄221) «Καθορισµός

και

ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των

Υπουργείων» και των Π.∆.28/2010 (ΦΕΚ.Α΄64) και Π.∆.50/2010 (ΦΕΚ.Α΄89)«Ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆.189/2009».
1.10 Του Π.∆.89/2010 (ΦΕΚ. Α΄154) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.11 Του Π.∆.96/10 (ΦΕΚ. Α΄170)«Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
1.12 Tου Π∆ 65/11 (ΦΕΚ Α/147/27-06-11) «∆ιάσπαση

του Υπουργείου

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των

Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας,

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής

Γραµµατείας Νέας Γενιάς.»
1.13. Του Π.∆. 110/11 (ΦΕΚ Α/243/11.11.11) « ∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
1.14. Του Π∆. 22/12 (ΦΕΚ Α/47/07.03.12) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργού».
1.15. Την µε αριθµό Υ13/24-11-2011 (ΦΕΚ Β/2740/11) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
2. Τα αιτήµατα των διαφόρων φορέων που υποβλήθηκαν, σύµφωνα

µε τo N. 2286/95,

για ένταξή τους στο Ε.Π.Π 2012.

3. Τις

κοινές

αποφάσεις

του Υπουργού Οικονοµικών και του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τις οποίες εγκρίνεται

το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών

(Ε.Π.Π.) έτους 2012.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού Προϋπολογισµού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α Έναρξη εκτέλεσης και χρόνος ισχύος Ε.Π.Π. 2012
1. Θέτουµε σε εφαρµογή το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012.
2. Το πρόγραµµα προµηθειών είναι ενιαίο και η διάκρισή του, µε βάση τις πιστώσεις, σε δύο
κατηγορίες, ήτοι «Ε.Π.Π. 2012 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012» και «Ε.Π.Π. 2012 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013», σε
καµία περίπτωση δεν σηµαίνει διαίρεση αυτού σε δύο αυτοτελή προγράµµατα.
3.

Οι φορείς εκτέλεσης του Ε.Π.Π. 2012 - ΠΙΣΤ. 2012 και Ε.Π.Π. 2012 - ΠΙΣΤ. 2013 θα πρέπει

να εφαρµόσουν τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ.Α΄141) και του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194),
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112).
4. Η ισχύς του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών 2012 ορίζεται, για µεν το πρόγραµµα Ε.Π.Π.
2012 − Πιστ.2012 µέχρι 31.12.2012, για δε το Ε.Π.Π.2012 − Πιστ.2013 µέχρι 31.12.2013.
Μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια, οι αρµόδιοι φορείς εκτέλεσης των προµηθειών θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον δηµοσιεύσει τις προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισµών ή να έχουν υπογράψει
τις σχετικές αποφάσεις περί υλοποίησης των προµηθειών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
(εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), εφόσον επιτρέπεται η προσφυγή στη σχετική διαδικασία,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4.1.

Με βάση την εµπρόθεσµα δηµοσιευθείσα προκήρυξη ή την εµπρόθεσµα υπογραφείσα από

το αρµόδιο όργανο απόφαση για υλοποίηση της προµήθειας µε διαπραγµάτευση, οι αρµόδιοι
φορείς µπορούν να ολοκληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγµατοποίησης της προµήθειας και
µετά τα παραπάνω
εξασφαλισθεί

χρονικά όρια, λαµβάνοντας

όµως υπόψη ότι θα πρέπει

να έχουν

οπωσδήποτε οι σχετικές πιστώσεις, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις

του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ.Α΄141), του Π.∆. 113/2010
(ΦΕΚ.Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» και ότι η υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να γίνει µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από τη λήξη ισχύος του

προγράµµατος,

εφόσον δεν δοθεί παράταση της εν λόγω προθεσµίας.
4.2.

Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσµιών (για τη δηµοσίευση της προκήρυξης και

την υπογραφή της σύµβασης), αποτελούν οι περιπτώσεις προµηθειών που χρηµατοδοτούνται από
τη ∆ιεθνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους διεθνείς Οργανισµούς, έστω και για µέρος της αξίας τους. Ο χρόνος ισχύος των
προγραµµάτων,

στις

προαναφερόµενες

περιπτώσεις,

παρατείνεται

µέχρι

την

πλήρη

πραγµατοποίησή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τα προβλεπόµενα στις σχετικές
συµβάσεις χρηµατοδότησης από τους Οργανισµούς αυτούς.
4.3. Εάν για τις προµήθειες που είναι ενταγµένες στο Ε.Π.Π.2012 – ΠΙΣΤ 2012 και στο Ε.Π.Π 2012
– ΠΙΣΤ 2013 δεν έχουν δηµοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισµών µέχρι 31/12/2012
και µέχρι 31/12/2013 αντίστοιχα, οι προµήθειες µαταιώνονται.
Εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την πραγµατοποίηση τους, θα πρέπει να
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ζητήσει τον επαναπρογραµµατισµό τους σε επόµενο Ε.Π.Π.
5.

∆ιαγωνισµοί που έχουν έγκαιρα δηµοσιευθεί οι προκηρύξεις µπορούν να επαναλαµβάνονται,

εντός όµως της προθεσµίας των (12) µηνών που τάσσεται µε την παρούσα και των τυχόν
παρατάσεών της που θα δοθούν για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, τηρουµένων των
διατάξεων των Ν.3861/2010 (ΦΕΚ.Α΄112), Ν.3871/2010 (ΦΕΚ.Α΄141) και Π.∆. 113/2010
(ΦΕΚ.Α΄194).
Στον ανωτέρω περιορισµό δεν περιλαµβάνονται περιπτώσεις προµηθειών που χρηµατοδοτούνται
από τους φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 4.2 παράγραφο.
Β. ∆ιατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες υλοποίησης των προµηθειών
Από

τις

κείµενες

διατάξεις

που

αφορούν

στην

υλοποίηση

των

προµηθειών,

επισηµαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
1. Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996)
άρθρο 11 και τον 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του π.δ.
82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.4.1996), «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών
που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) και του άρθρου 8 του ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005).
Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες προµηθειών, ο προϋπολογισµός των οποίων υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
2.

Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) «Τροποποίηση του ν.
3310/2005...». Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στον έλεγχο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περί µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων και εφαρµόζονται σε
όλες τις διαδικασίες προµηθειών ο προϋπολογισµός των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000
ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
3. Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων».
Αφορά έλεγχο νοµιµότητας που διενεργείται υποχρεωτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των
συγχρηµατοδοτούµενων, (από την ΕΕ), προµηθειών και ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το
ποσό των 5.000.000 ευρω, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
4.

Εφόσον για την πραγµατοποίηση προµηθειών που εντάχθηκαν στο ΕΠΠ 2012

απαιτείται ειδική έγκριση από οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρµόδιοι Φορείς υποχρεούνται
να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή προ της διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού.
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5.

Οι προµήθειες των ειδών των φορέων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων κατά κωδικό

αριθµό είδους (του αρχείου ειδών του προγράµµατος) δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των
60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. µε την
αριθ.Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ.Β΄1789) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του
Ν.2362/1995 (Α΄247), όπως τροποποιήθηκε µε το N.3871/2010 (ΦΕΚ.Α΄141), συµπληρωµατικώς
δε και µε τις διατάξεις του Π.∆.118/07.
Κατάτµηση των προµηθειών σε ποσότητα και αξία, προκειµένου να υπαχθούν ή µη στη ρύθµιση
των ανωτέρω διαδικασιών δεν επιτρέπεται.
Γ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών.
1.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:

1.1. της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 2286/1995,
1.2. του άρθρου 53 του Π.∆. 60/2007 ή του άρθρου 26 Π.∆. 59/2007, κατά περίπτωση καθώς και
συµπληρωµατικά του άρθρου 3 και λοιπών του Π.∆. 118/2007, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία
των ειδών είναι ίση ή µεγαλύτερη των εκάστοτε οριζοµένων κοινοτικών ορίων και εφόσον ο
διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις αυτών,
1.3. του άρθρου 3 και λοιπών του Π.∆. 118/2007, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή
κατώτερη των εκάστοτε οριζοµένων κοινοτικών ορίων.
∆. Υποχρεώσεις υποβολής
προµηθειών

στατιστικών

στοιχείων

συναφθεισών

συµβάσεων

1. Οι φορείς που πραγµατοποιούν προµήθειες, είτε αυτές είναι ενταγµένες στο Ε.Π.Π. είτε έχει
εξαιρεθεί, µε σχετική απόφαση, η ένταξή τους σε αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν στατιστικά
στοιχεία για τις συµβάσεις που συνάπτουν. Συγκεκριµένα:
1.1. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υπογραφή σχετικής σύµβασης, υποβάλλουν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών αναλυτικά
απολογιστικά στοιχεία της σύµβασης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Γ΄. Σε
περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών από της υπογραφής της σύµβασης, επιβάλλεται σ’ αυτόν µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης χρηµατική ποινή ύψους έως 5% της κατακυρωθείσης αξίας της προµήθειας (άρθρο 2
παρ. 16 του ν. 2286/1995) και Π1/2393/10.6.1996 απόφασή µας (ΦΕΚ 490/Β/1996).
Η ίδια χρηµατική ποινή θα επιβάλλεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρµόζονται
ειδικοί όροι που τυχόν περιλαµβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις χορήγησης εξουσιοδότησης
προς τους φορείς.
1.2. Επιπρόσθετα της προαναφερόµενης στην προηγούµενη παράγραφο υποχρέωσης, οι φορείς για
κάθε σύµβαση που συνάπτουν και της οποίας ο αντίστοιχος διαγωνισµός διέπετο από το Κοινοτικό
δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007), δηλαδή ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ήταν άνω
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των κοινοτικών ορίων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του και κατά συνέπεια η
προκήρυξή του είχε αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ΕΕ, θα πρέπει να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική
ανακοίνωση µε τα στοιχεία της σύµβασης. Η προαναφερόµενη ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα
σύµβαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
υπογραφή της, µε τον τρόπο που αποστέλλονται και οι προκηρύξεις των διαγωνισµών,
χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το
οποίο οι φορείς µπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του simap στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.simap.europa.eu, επιλέγοντας στα τυποποιηµένα έντυπα το έντυπο µε τίτλο
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
1.3. Επιπρόσθετα των προαναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους 1.1 και 1.2
υποχρεώσεων, οι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών, µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους,
καταστάσεις µε συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στις συµβάσεις προµηθειών
που εσύναψαν κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Τα τυποποιηµένα έντυπα των εν λόγω
καταστάσεων καθώς επίσης και σχετικές οδηγίες συµπλήρωσής τους, θα αποστέλλονται έγκαιρα
προς τους φορείς, κάθε έτος.
Στην παρούσα επισυνάπτονται:
− Παράρτηµα Α «Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του ΕΠΠ».
− Παράρτηµα Β «Έντυπο υποβολής απολογιστικών στοιχείων. Στοιχεία συναφθείσας σύµβασης».
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
(ΕΠΠ).
α.
1.
2.
β.
1.
2.
3.
4.
γ.
1.
2.
δ.
1.

Στην πρώτη οριζόντια γραµµή υπάρχουν :
Κωδικός αριθµός του είδους (π.χ. 14/16/45/50/0).
Η περιγραφή του είδους (π.χ. Μονωτικά υλικά).
Στη δεύτερη οριζόντια γραµµή υπάρχουν:
Η µονάδα µέτρησης του είδους.
Η ποσότητα του είδους.
Η συνολική αξία του είδους εκφρασµένη σε ΕΥΡΩ
Οι αξίες των προµηθειών που αφορούν κλειστούς διαγωνισµούς.
Στην τρίτη οριζόντια γραµµή υπάρχουν:
Ο αριθµός της Απόφασης µε την οποία εντάχθηκε η προµήθεια στο ΕΠΠ.
Οι αξίες των προµηθειών που αφορούν ανοικτούς διαγωνισµούς.
Στην τέταρτη οριζόντια γραµµή υπάρχουν:
Το ΕΠΠ στο οποίο είναι ενταγµένη η προµήθεια (ΕΠΠ 2010 Πιστώσεις 2010, που αφορά
προµήθειες που βαρύνουν προϋπολογισµούς 2010 ή ΕΠΠ 2010- Πιστώσεις 2011, που αφορά
προµήθειες που βαρύνουν προϋπολογισµούς 2011)
2. Την ένδειξη «1» αν η προµήθεια αφορά πιστώσεις προαναλήψεων ή ένδειξη «0» αν η
προµήθεια δεν αφορά πιστώσεις προαναλήψεων. (Η ένδειξη «1» υπάρχει µόνο στις προµήθειες
των Ενόπλων ∆υνάµεων).
3. Την ένδειξη «1» σε περίπτωση που η προµήθεια έχει καθορισθεί να πραγµατοποιηθεί από τον
φορέα προγραµµατισµού της, ή την ένδειξη «0» σε περίπτωση που η προµήθεια έχει
καθορισθεί να πραγµατοποιηθεί κεντρικά από τη Γ.Γ. Εµπορίου.
ε. Στην πέµπτη οριζόντια γραµµή υπάρχουν
1. Το κριτήριο αξιολόγησης (ΧΤ για χαµηλότερη τιµή ή ΣΠ για συµφερότερη προσφορά)
2. Ο κωδικός αριθµός του φορέα εκτέλεσης της προµήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις
προµηθειών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Σηµαντικής Οικονοµικής ή Τεχνολογικής Αξίας
(Σ.Ο.Τ.Α.) που φορέας εκτέλεσής τους θα ορισθεί σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο άρθρο 3 του Ν.2286/95.
Όταν ως φορέας εκτέλεσης εµφανίζονται:
α) Οι κωδικοί αριθµοί ∆110, ∆120, ∆130, ∆140, ∆150, ∆210, ∆220, ∆230, ∆310, ∆320,
∆330, ∆340, η προµήθεια υλοποιείται
κεντρικά
από
το Υπουργείο Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και θα πρέπει να
αποστέλλονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στη ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών.
β) Ο κωδικός αριθµός των Ο.Τ.Α η προµήθεια υλοποιείται χωριστά από κάθε Οργανισµό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ) Για τους λοιπούς κωδικούς αριθµούς, η προµήθεια υλοποιείται αποκεντρωµένα από τον
αρµόδιο φορέα προγραµµατισµού της προµήθειας.
3. Οι αξίες που αφορούν προµήθειες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Σηµαντικής Οικονοµικής ή
Τεχνολογικής αξίας.
Στ. Στην έκτη οριζόντια γραµµή υπάρχουν
Τυχόν διευκρινιστικά σχόλια και επισηµάνσεις που αφορούν την προµήθεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
Έντυπο υποβολής Απολογιστικών στοιχείων Προµηθειών. Στοιχεία συναφθείσας σύµβασης
ΕΠΠ ................... ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ...................

(Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το ΕΠΠ στο οποίο εντάχθηκε αρχικά η προµήθεια)
Φορέας Προγραµµατισµού
Κωδ. Αριθµός :……………………..
Ονοµασία…………………………………………………………..…………….
.…..……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Είδος
Κωδ. Αριθµός :……………………..
Ονοµασία……………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………………………………………………………..
….
Φορέας Εκτέλεσης :............................................... Προανάληψη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) : …………………
Αριθ. ∆ιακήρυξης :………………………… Είδος ∆ιαγωνισµού :.....................…………………….…..
Κριτήριο Κατακύρωσης: .............………... Τρόπος Παράδοσης :...........................………………
Αριθ. Σύµβασης : …………………………. Ηµ/νία Σύµβασης

: …………………………………………..…

Αξία σύµβασης σε ΕΥΡΩ (Με Φ.Π.Α.) : ...........................................................…………………..
Ποσότητα :...................................... Μον. Μέτρησης : ………… Τιµή Μονάδας : ...................
Χώρα Προέλευσης του Είδους :…………………................................................................…..
Μειοδότης

: .........................................................................................................

Α.Φ.Μ. Μειοδότη :

……………………………………Ε∆ΡΑ :………………………….…………

Αριθµός προσφορών που υποβλήθηκαν : ________
Συµµετέχοντες Προµηθευτές
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΜ

Ε∆ΡΑ (ΠΟΛΗ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης και αποστολής του εντύπου:…………………………………

Αρµόδιος :……………………………………………………… Τηλέφωνο : …………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Φορείς Ενιαίου Προγράµµατος

2.

Όλα τα Υπουργεία:
- ∆/νσεις ∆ιοικητικού, (προκειµένου να ενηµερώσουν όλους τους φορείς που εποπτεύουν
και υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

3.

Όλα τα Επιµελητήρια του Κράτους
Προκειµένου να ενηµερώσουν τα µέλη τους.

4.

Υπουργείο Οικονοµικών:
- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής.
- ∆ιεύθυνση Τοµέων παραγωγής.

5.

Υπουργείο Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας

6.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Γραφείο κ. Υπουργού.
6.1. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
- Γραφείο κ. Αν. Υπουργού.
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα.
- Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντού Κρατικών Προµηθειών
- ∆/νσεις 1η , 2η και 3η Κρατικών Προµηθειών
- Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
- Ταµείο Αρωγής
- ∆ιεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
- ∆νση ∆ιοικητικού (προκειµένου να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
-

∆/νση Τεχνική

-

∆/νση Πολιτικής Προµηθειών
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