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ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων που
ανατέθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1993.

ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιος 3,  Α.Π. Δ11δ/0/9/22/24-2-1995 δικό μας.
β) Εγκύκλιος 64, Α.Π. Δ11δ/559/30-12-93   δικό μας.
γ) Εγκύκλιος 3,  Α.Π. Δ11δ/26/1/19-1-96    δικό μας.

Όπως σας έχουμε γνωρίσει με το (α) σχετικό έγγραφο μας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 33 του Π.Δ. 23/1993, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και θεμάτων ΕΟΚ (δ) της Διεύθυνσης
Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει την υποχρέωση
να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστική κατάσταση σχετικά με τις συμβάσεις Δημοσίων
Έργων που ανατέθηκαν από αναθέτουσες αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την υποχρέωση να
αποστέλουν τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία στο παραπάνω Τμήμα της ΓΓΔΕ.

Για το σκοπό αυτό το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα, συνέταξε πίνακες για τη συλλογή των στοιχείων
αυτών τους οποίους σας αποστέλουμε και παρακαλούμε αφού τους συμπληρώσετε να τους
επιστρέψετε σ' αυτό μέχρι τις 24-4-1997.

Τα ζητούμενα στατιστικά στοιχεία αφορούν σε συμβάσεις δημοσίων έργων που συνήφθησαν στο
χρονικό διάστημα από 1-1-1995 έως και 31-12-1996, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός
του φόρου προστιθεμένης αξίας, ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 5.000.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών
Μονάδων (Ε.Ν.Μ.) (βλ. άρθρο 11 του Π.Δ. 23/93), και σε συμβάσεις που συνήφθησαν στο ίδιο
χρονικό διάστημα και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93, δηλαδή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Σημειώνουμε ότι για το 1995 τα 5 εκατ. Ε.Ν.Μ. αντιστοιχούσαν με 1.250.393.542 δρχ. και για το
1996 τα 5 εκατ. Ε.Ν.Μ. αντιστοιχούσαν σε 1.450.386.458 δρχ. (βλ. β' και γ' σχετικές εγκυκλίους
μας).

Τα Υπουργεία κλπ. φορείς που είναι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου, παρακαλούνται να
ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους και τα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς που εποπτεύουν
και εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 23/93, για την αποστολή και εκ μέρους αυτών των
ζητουμένων στατιστικών στοιχείων για τα έργα αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τις περιπτώσεις
των έργων του άρθρου 4 του εν λόγω ΠΔ (έργα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα σε ποσοστό άνω του
50%).

Συνημμένα: 2 Πίνακες Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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