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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ. ΧΩΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αθήνα  21-6-1999
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ11δ/0/8/108
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ) ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες του
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182 Πίνακα Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78
ΤΕLEFAX:     64 42 090, 64 64 893
Τηλέφωνο:      64 42 090, 64 20 355

ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων
που ανατέθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 23/1993.
Υπενθύμιση εγκυκλίου.

ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιος 3, α.π. Δ11δ/0/9/22/24-2-95 δικό μας.
β) Εγκύκλιος 3, α.π. Δ11δ/26/1/19-1-96    δικό μας.
γ) Εγκύκλιος 6, α.π. Δ11δ/0/6/49/24-3-97 δικό μας.
δ) Εγκύκλιος 8, α.π. Δ11δ/53/1/26-2-98    δικό μας.

Οπως σας έχουμε γνωρίσει με το (α) σχετικό έγγραφό μας, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ΠΔ 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 Εργων 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 15-7-1999.

Τα ζητούμενα στατιστικά στοιχεία αφορούν σε συμβάσεις δημοσίων έργων που
συνήφθησαν στο χρονικό διάστημα από 1-1-1997 έως και 31-12-1998, των οποίων η
προϋπολογιζόμενη αξία εκτός του φόρους προστιθέμενης 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 1997 τα 5 εκατ. Ε.Ν.Μ. αντιστοιχούσαν με 1.450.386.458
δρχ. (χωρίς ΦΠΑ) και για το 1998 τα 5 εκατ. Ε.Ν.Μ. αντιστοιχούσαν με 1.535.363.542 δρχ.
(χωρίς ΦΠΑ) (βλ. β’ και δ’ σχετικές εγκυκλίους μας).

Τα Υπουργεία κλπ. φορείς που είναι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου,
παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους και τα Ν.Π.Δ.Δ. και
Οργανισμούς που εποπτεύουν και εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 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%).



Τονίζεται ότι θέλουμε να μας ενημερώσετε σχετικά, ακόμη και στην περίπτωση που
δεν έχετε αναθέσει συμβάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των πινάκων Ι και ΙΙ της
Εγκυκλίου 6.
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