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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών (Οδηγία 2004/18/ΕΚ,
Π.∆. 60/2007)
ΣΧΕΤ : α) Τα άρθρα 75 και 76 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και τα άρθρα 56, όπως
τροποποιήθηκε µε το εδάφιο 7 του άρθρου 239 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-42012) και 57 του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)
β) Το άρθρο 239 παρ. 1 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)

Αναφερόµενοι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νοµικό Πλαίσιο που διέπει τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών και ειδικότερα στις υποχρεώσεις υποβολής
στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εν λόγω συναφθείσες συµβάσεις, σας γνωρίζουµε
τα εξής:
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου υποχρεούται σύµφωνα µε (α) και (β) να συγκεντρώσει από
τους φορείς και να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε
έτους, συγκεντρωτικές στατιστικές καταστάσεις µε στοιχεία που αφορούν στις συναφθείσες
συµβάσεις του προηγούµενου έτους, για όλους τους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Π.∆ 60/2007.
Η συγκέντρωση των στοιχείων από τους φορείς, θα πραγµατοποιηθεί, για µεν τις συµβάσεις
προµηθειών, σύµφωνα µε την υπ. αριθ. Π1/1718/22.07.2013 εγκύκλιό µας, για δε τις
συµβάσεις υπηρεσιών σύµφωνα µε την υπ. αριθ. Π1/1719/22.07.2013 εγκύκλιο.
Τις εν λόγω εγκυκλίους µπορείτε να τις αντλήσετε από την ιστοσελίδα της ΓΓΕ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://gge.gov.gr/?page_id=10787. Με τις εγκυκλίους αυτές δίδονται
αναλυτικές οδηγίες και παρέχονται τα τυποποιηµένα έντυπα για την καταγραφή των
στοιχείων από τους φορείς.
Επισηµαίνεται ότι τα στατιστικά των συναφθεισών συµβάσεων πρέπει να αποσταλούν, µε
τον τρόπο που αναφέρεται στις εγκυκλίους, µέχρι την 31/08/2013 στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – ∆/νση Πολιτικής
Προµηθειών - Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων.
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Οι φορείς θα µεριµνήσουν για την συγκέντρωση από τους εποπτευόµενους φορείς και την
αποστολή αθροιστικά των στατιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία µας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

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 ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 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
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου
3. Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντη Κρατικών Προµηθειών
4. Γραφεία κ.κ. ∆/ντων Γεν. ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών
5. ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου -Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
6. ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµατα Α’ και Β’
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