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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 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.Δ 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.Δ.
60/2007
γ) Το άρθρο 239 παρ. 1 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)

Σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, οι αρμοδιότητες για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών έχουν μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) από το Υπουργείο
Οικονομικών το οποίο ήταν αρμόδιο για αυτές μέχρι την εφαρμογή του προαναφερόμενου
νόμου.
Για το λόγο αυτό, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νομικό Πλαίσιο που
διέπει τις δημόσιες συμβάσεις ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ειδικότερα τις υποχρεώσεις για την υποβολή
στατιστικών στοιχείων που αφορούν συναφθείσες συμβάσεις υπηρεσιών, σας επισημαίνουμε
τα εξής :
1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (α) σχετικά, οι φορείς που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταστάσεις με συγκεντρωτικά
στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις συμβάσεις υπηρεσιών 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 υπηρεσιών, από όλους τους φορείς της χώρας.
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Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα
έντυπα από κάθε φορέα, ανάλογα με την κατηγορία του, για την καταγραφή των
ζητούμενων στατιστικών στοιχείων Δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την
αποστολή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεν. Γραμματεία
Εμπορίου – Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών - Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων.
Τα έντυπα μπορείτε να τα αντλήσετε από την ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας
Εμπορίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gge.gov.gr/?page_id=6995. Οδηγίες
συμπλήρωσης των εντύπων επισυνάπτονται.
Σας επισημαίνουμε ότι οι φορείς που έχουν την υποχρέωση να μας αποστείλουν τα
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι όλοι οι φορείς που υποχρεούνται να
εφαρμόζουν το ΠΔ 60/2007 στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών και για τις
κατηγορίες υπηρεσιών όπως αυτές κατατάσσονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙΑ
και ΙΙΒ του προαναφερομένου Π.Δ.
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (β) σχετικά, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών, υποχρεούνται για κάθε σύμβαση που συνάπτουν και η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου ΠΔ, (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 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.
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
υπηρεσιών να εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νομικό Πλαίσιο που
τις διέπει.
Ειδικότερα επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης και γνωστοποίησης συγκεντρωτικών
στατιστικών στοιχείων των συμβάσεων υπηρεσιών που συνάπτονται και για το λόγο αυτό
παρακαλούμε, μέχρι την 31.08.2013 να μας έχουν διαβιβασθεί τα στοιχεία που
αναφέρονται στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 1 παράγραφο τα οποία αφορούν συναφθείσες
συμβάσεις ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εντός του 2012.
Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail) στη διεύθυνση statistika_yphr_2012@gge.gr ως συνημμένο έγγραφο
(attachment).
Η αποστολή του θα θεωρείται επιτυχής και ολοκληρωμένη , μετά τη λήψη σχετικού δικού
μας μηνύματος, το οποίο και θα αποτελεί απόδειξη παροχής από την υπηρεσία σας των
ζητουμένων στατιστικών στοιχείων. Το ανωτέρω έντυπο είναι δυνατόν να αποστέλλεται
ταχυδρομικώς ή με fax μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από την υπηρεσία σας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχετε συνάψει Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών για το
έτος 2012, θα πρέπει και πάλι να έχουμε τη σχετική αρνητική απάντηση με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail)
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Παράλληλα επιβάλλεται να ενημερώνεται η ΕΕ με τα στοιχεία κάθε σύμβασης που
υπογράφεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπ. αριθ. 2 παράγραφο.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Συνημμένα :
- Τυποποιημένο έντυπο συλλογής στοιχείων «ΕΝΤΥΠΟ Α, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
- Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων «ΕΝΤΥΠΟ Β, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
- Οδηγίες συμπλήρωσης τυποποιημένων εντύπων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες


Όλοι οι φορείς του Ν.2286/95



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

Κοινοποίηση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
ΔΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ)
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
(Fax 210 6442090)

Εσωτερική διανομή






Γραφείο κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Κρατικών Προμηθειών
Γραφεία κ.κ. Δ/ντων Γεν. Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών
Δ/νση Διοικητικού Γεν. Γραμμ. Εμπορίου –Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας



Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών, Τμήματα Α’ και Β’
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

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

2.

Στα έντυπα θα συμπεριληφθούν στοιχεία που αφορούν σε συμβάσεις
υπηρεσιών άνω των κοινοτικών ορίων, που υπεγράφησαν στο διάστημα από
1/1/2012 έως 31/12/2012 και ανήκουν στις κατηγορίες των Παραρτημάτων ΙΙΑ και
ΙΙΒ του ΠΔ 60/07. Ειδικότερα :
2.1

Οι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές θα αποστείλουν στοιχεία τα οποία
αναφέρονται σε :

2.1.1

Συμβάσεις Υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΑ του Π.Δ. 60/2007 εκτός της
κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 με αριθμό
αναφοράς CPC 7524 , 7525 και 7526, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία
χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή η προϋπολογιζόμενη αξία της διακήρυξης του σχετικού
διαγωνισμού ήταν άνω των κατωτάτων ορίων που ίσχυαν κατά το χρόνο
δημοσίευσης των σχετικών διακηρύξεων και τα οποία ήταν:
137.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2006 έως 31/12/2007
133.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2008 έως 31/12/2009
125.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2010 έως 31/12/2011 και
130.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2012 έως 31/12/2012

2.1.2

Συμβάσεις Υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΒ του Π.Δ. 60/2007 , συμβάσεις
υπηρεσιών της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΙΑ και συμβάσεις υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΙΑ με αριθμό αναφοράς
CPC 7524 , 7525 και 7526, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ,
δηλαδή η προϋπολογιζόμενη αξία της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού
ήταν άνω των κατωτάτων ορίων που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης των
σχετικών διακηρύξεων και τα οποία ήταν:
211.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2006 έως 31/12/2007
206.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2008 έως 31/12/2009
193.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2010 έως 31/12/2011 και
200.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2012 έως 31/12/2012

2.2

Οι λοιπές αναθέτουσες Αρχές θα αποστείλουν στοιχεία τα οποία
αναφέρονται σε :

2.2.1

Συμβάσεις Υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΑ και του παραρτήματος ΙΙΒ του
Π.Δ. 60/2007 των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή η
προϋπολογιζόμενη αξία της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ήταν άνω
των κατωτάτων ορίων που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης των σχετικών
διακηρύξεων και τα οποία ήταν :
211.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2006 έως 31/12/2007
206.000 € χωρίς ΦΠΑ, από 1/1/2008 έως 31/12/2009
193.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2010 έως 31/12/2011 και
200.000 € χωρίς ΦΠΑ από 1/1/2012 έως 31/12/2012

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 2.1.1, 2.1.2 και 2.2.1, τα όρια των ετών 2006 - 2011 δίδονται
διότι η μεν σύμβαση μπορεί να υπεγράφη το 2012, αλλά η διακήρυξή της να

δημοσιεύθηκε τα προηγούμενα έτη, οπότε το κατά πόσον η σύμβαση θα αντιμετωπισθεί
ως «σύμβαση άνω των ορίων», θα προσδιορισθεί από το όριο που ίσχυε κατά το
χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης της.
Κατά συνέπεια μία σύμβαση που υπεγράφη κατά το 2012 και ο προϋπολογισμός της,
βάσει της σχετικής διακήρυξης, ήταν άνω των προαναφερόμενων στις παραγράφους
2.1.1, 2.1.2 και 2.2.1 ορίων , συγκαταλέγεται στις «συμβάσεις άνω των ορίων». Στην
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση συγκαταλέγεται στις «συμβάσεις κάτω των ορίων»
3. Επιπρόσθετα, οι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές, θα συμπληρώσουν στη δεύτερη
σελίδα του Εντύπου Α και τη συνολική αξία των συναφθεισών συμβάσεων «κάτω των
ορίων». Στις συμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται οι συναφθείσες συμβάσεις των οποίων
η προϋπολογιζόμενη αξία, δηλαδή ο προϋπολογισμός της διακήρυξης του αντίστοιχου
διαγωνισμού τους, ήταν μικρότερος από τα αντίστοιχα κοινοτικά όρια που ίσχυαν κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης τους και μεγαλύτερος των ισχυόντων ορίων για διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού.
4. 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.
5. Στη στήλη «Κατηγορία Υπηρεσίας», αναγράφεται η κατηγορία της υπηρεσίας,
ανάλογα με το αντικείμενό της, όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες των
Παραρτημάτων ΙΙ Α και ΙΙ Β, (αριθμός από 01 έως 27).
6. Στη στήλη «Εθνικότητα Προμηθευτή»,
προμηθευτών που ανέλαβαν τις συμβάσεις.

αναγράφονται

οι

εθνικότητες

των

