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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα, 19-1-1996
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ11δ/26/1
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ)

Ταχ. Δ/νση    : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδ.     : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λέκκα, Κ. Μπαλατσού
TELEFAX    : 64 64 893
Τηλέφωνο     : 64 42 090

ΘΕΜΑ: Αξία σε δραχμές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) για τις
συμβάσεις δημοσίων έργων του Π.Δ. 23/1993 και τις αναθέσεις μελετών της
οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για την διετία 1996-1997.

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Εγκύκλιος 11/19-2-1993 της ΓΓΔΕ με α.π. Δ17α/06/4/Φ.Ν.357
(β) Εγκύκλιός μας 40/27-8-1993 με α.π. Δ11δ/Ο/8/116

Εχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Π.Δ. 23/1993 «Περί προσαρμογής της
Ελληνικής  Νομοθεσίας για τα Δημόσια Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305,
78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ» σας πληροφορούμε ότι για τη διετία από 1-1-1996 μέχρι
31-12-1997, η αξία σε δραχμές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) που
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ορίου των συμβάσεων δημοσίων έργων του υπόψη Π.Δ.
ορίστηκε σε 290,077292 δραχμές. Επομένως τα ποσά που αναφέρονται σε Ευρωπαϊκές
Νομισματικές Μονάδες (ECU) στο εν λόγω διάταγμα έχουν ως εξής:

(α)  Το ποσό των 5.000.000 ECU ισοδυναμεί με 1.450.386.458 δραχμές
(άρθρο 4 παρ.1, άρθρο 6 παρ.1 και 4, άρθρο 11 παρ.1 του Π.Δ. 23/93)

(β)  Το ποσό των 1.000.000 ECU ισοδυναμεί με 290.077.292 δραχμές
(άρθρο 11 παρ.3 του Π.Δ. 23/93).

Επίσης αναφορικά με την (β) σχετική εγκύκλιό μας με θέμα την προσωρινή εφαρμογή
της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ στις αναθέσεις μελετών του ν. 716/77 σας πληροφορούμε ότι για το
ίδιο χρονικό διάστημα (1-1-1996 έως 31-12-1997) η αξία σε δραχμές των ποσών που
αναφέρονται σε ECU στην υπόψη οδηγία έχουν ως εξής:
(α)  Το ποσό των 80.000 ECU ισοδυναμεί με 23.206.183 δραχμές
(άρθρο 7 παρ. 4 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ).
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(β)  Το ποσό των 200.000 ECU ισοδυναμεί με 58.015.458 δραχμές
(άρθρο 7 παρ. 1 και άρθρο 13 παρ. 2 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και σημείο 1.2 στην σελίδα 2 της
εγκυκλίου 40/27-8-1993).

(γ)  Το ποσό των 750.000 ECU ισοδυναμεί με 217.557.969 δραχμές
(άρθρο 15 παρ. 1 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ).

Τέλος, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου να ενημερώσουν σχετικά
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τους κατασκευών και μελετών και τους εποπτευόμενους από
αυτούς Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 23/1993
καθώς και τους δικαιούχους του άρθρου 4 του ιδίου Π.Δ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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