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          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 
                                                  ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

              Αθήνα,        31 /05/2011 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ               Αρ. Πρωτ. ∆11δ/ ο/9/40-Ω 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
& ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(∆11) ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              του πίνακα διανοµής 
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕOΚ (δ)  
Πληροφορίες :  ∆. Χριστογιαννοπούλου 

   Σ. Μιχελακάκης  
 

Ταχ. ∆/νση  :   Χαρ. Τρικούπη 182 Ανακοίνωση:  
Ταχ. Κώδ.   :   101 78 Αθήνα 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι 
Τηλέφωνο       :   210 64 20 355 2. Γραφ. κ. Υφυπουργού ∆.Ε 
TELEFAX        :   210 64 42 090 3.Γραφ. κ. Γεν Γραµµατέα ∆.Ε. 
e-mail :   ggdeeok@ggde.gr 4. Γραφ. κ. Γεν Γραµµατέα Σ.∆.Ε 
   5. Γραφ. κ.κ. Γεν. ∆/ντων 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2010 που αφορούν στις αναθέσεις 

συµβάσεων δηµοσίων έργων, σε εφαρµογή του άρθρου 56 του Π.∆. 60/2007 

(ΦΕΚ Α΄64/16.03.07) 
  

 

 Σας στέλνουµε συνηµµένα, όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, πίνακες για τη 

συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις συµβάσεις δηµοσίων έργων. 

Παρακαλούµε, αφού συµπληρώσετε τους εν λόγω πίνακες µε τα ζητούµενα στοιχεία, να τους 

αποστείλετε το αργότερο µέχρι 29 Ιουλίου 2011 στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Θεµάτων 

ΕΟΚ (δ) της ∆/νσης Προγράµµατος, Προτύπων και ∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) της ΓΓ∆Ε 

 Τα ζητούµενα στατιστικά στοιχεία για τις αναθέτουσες αρχές του Παραρτήµατος ΙV 

(Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς) και του Παραρτήµατος ΙΙΙ (λοιπές αναθέτουσες αρχές)  του Π.∆. 

60/2007 αφορούν σε όλες τις συµβάσεις που συνήφθησαν από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 

για έργα άνω και κάτω του ορίου εφαρµογής του Π∆ 60/2007, προϋπολογιζόµενης αξίας 

εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 1 και 2 αντίστοιχα  του 

διατάγµατος αυτού. Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1177/2009/30-11-

2009- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το  όριο  ανέρχεται σε 4.845.000 ευρώ. 
 

 Σύµφωνα  µε το άρθρο 6 παρ.2 του Π∆. 60/2007 στατιστικά στοιχεία πρέπει να 

υποβληθούν και για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του Ν. 3389/2005. 
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 ∆ιευκρινίζεται ότι στον πίνακα Ι συµπληρώνονται όλα τα δηµόσια έργα και  τα άµεσα 

επιδοτούµενα  σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές,   ανεξάρτητα του ποσού 

µε το οποίο έχει καταρτιστεί η σύµβαση, το οποίο θα αναγράφεται επίσης σε ξεχωριστή στήλη 

του πίνακα. Σε περίπτωση που έχει ακολουθηθεί διαδικασία διαπραγµάτευσης,  

συµπληρώνονται τα στατιστικά στοιχεία στον πίνακα Ι και ακολούθως γίνεται ανάλυση αυτών 

στον πίνακα ΙΙ,  σύµφωνα µε τις σχετικές παραγράφους των άρθρων 24 και 25,  µε σχετική 

παραποµπή στον πίνακα Ι. 

 Στους εν λόγω πίνακες συµπληρώνονται επίσης οι συµβάσεις για τµήµατα έργων 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5(α) του Π.∆. 60/2007, όταν η ανάθεση τους δεν έχει γίνει κατά  

παρέκκλιση των διατάξεων όπως προβλέπεται στο εδάφιο 3 της ίδιας παραγράφου.             

Στην περίπτωση αυτή στο «Τίτλο έργου της Σύµβασης» να προστίθεται «αποτελεί τµήµα 

Έργου» . 

              Στο πίνακα ΙΙΙ να συµπληρωθούν τα έργα που εµπίπτουν στην παράγραφο 1β και 2β 

του άρθρου 57 του Π∆. 60/2007 για συµβάσεις µε παρεκκλίσεις από την Συµφωνία περί 

∆ηµοσιών Συµβάσεων (GPA). 

 Τα Υπουργεία και λοιποί φορείς που είναι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, 

παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις αρµόδιες υπηρεσίες τους και τα ΝΠ∆∆ και 

Οργανισµούς που εποπτεύουν και εµπίπτουν στις διατάξεις του Π∆ 60/2007, 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 7 του εν λόγω Π∆ (έργα επιδοτούµενα σε 

ποσοστό άνω του 50%). 

 Οι ∆/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης των  Περιφερειών, παρακαλούνται 

µετά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων από τους  ΟΤΑ,  να τα αποστείλουν 

συγκεντρωτικά. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποστέλλουν τους πίνακες 

αποκλειστικά µέσω των ανωτέρω ∆/νσεων των Περιφερειών. 

 

   Για την απαιτούµενη ταξινόµηση των συµβάσεων κατά το κωδικολόγειο CPV που 

χαρακτηρίζει το αντικείµενο τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη  η κωδικοποίηση 

[CPV 2008] ο κωδικός CPV απαιτείται µε πέντε  πρώτα (5) ψηφία.  
           
 

 

 

Για διευκόλυνση των υπηρεσιών, η παρούσα εγκύκλιος µε τους συνηµµένους σε αυτήν πίνακες 

βρίσκονται στη διάθεση σας και σε ηλεκτρονική µορφή στον δικτυακό τόπο  της ΓΓ∆Ε 

www.ggde.gr. 
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Συνηµµένα:  
1. Πίνακες  (3)   

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ∆.Ε 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1.  ∆11 Χ.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ  
2.  ∆11δ Φ. 4160 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
3.  ∆11δ Φ.ΓΕΝΙΚΑ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
4.  ∆/ντρια ∆11  
5.  Ρ. Μαραγκουδάκη  

6.  ∆. Χριστογιαννοπούλου   Π. ∆ΙΠΛΑΡΟΣ 
7.  Σ. Μιχελακάκης   

 

 



 

 

 

    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
    (πλήρης τίτλος)

(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΟΣ 201___ ΣΕΛΙ∆Α
     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

(1) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε: (2) Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου (3) Σε περίπτωση Κοινοπραξιών αναγράφεται
Κράτος ή η προϊσταµένη αρχή διαφέρουν από η υπηκοότης η έδρα όλων των συµµετεχόντων
Τοπική αυτοδιοίκηση την αναθέτουσα αρχή, να αναγραφεί στην Κοινοπραξία.
Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Ενώσεις των ανωτέρω οργανισµών * Προσοχη!  Τα πέντε  πρώτα ψηφία CPV

ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

(2) ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (2) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΑΡΧΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  
∆ΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ Π∆ 60/2007 

ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓA

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓ. ΕΡΓΟΥ 
(Παράρτηµα του 
Π∆ 60/2007)*     
[CPV2008]  

Επωνυµία 
Αναδόχου 
Εταιρείας ή 
Κοινοπραξίας

Υπηκοότης (3) 
ή Ε∆ΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ

ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ



 

 

 

     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
     (πλήρης τίτλος)

(1)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΟΣ 201__ ΣΕΛΙ∆Α

      ΑΡΧΗΣ

      ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ        ΑΡΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ

(1) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε: (2) Σε περίπωση που ο κύριος του έργου (3) Σε περίπτωση Κοινοπραξιών 
κράτος ή η προϊσταµένη αρχή διαφέρουν από αναγράφεται η υπηκοότης η έδρα όλων 
Τοπική αυτοδιοίκηση την αναθέτουσα αρχή, να αναγραφεί των συµµετεχόντων στην Κοινοπραξία
Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Ενώσεις των ανωτέρω οργανισµών *Προσοχη! Τα πέντε πρώτα ψηφία CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ Π∆ 60/2007  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 24 & 25 Π∆ 60/2007 

Άρθρο 25 
παρ.4β

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓ. ΕΡΓΟΥ 
(Παράρτηµα Ι του 
Π∆ 60/2007)*         
[CPV2008]

Άρθρο 24 
παρ. 1δ 

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Άρθρο 25 
παρ.1α

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Άρθρο 25 
παρ.1γ

Άρθρο 25 
παρ. 4α

(2)  ΚΥΡΙΟΣ 

      ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

Ποσό της 
σύµβασης σε 

ευρώ

(2) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Άρθρο 25 
παρ. 1β

Άρθρο 24 
παρ.1α

Άρθρο 24 
παρ. 1β



 

 

 

     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
     (πλήρης τίτλος)

(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΟΣ 201___ ΣΕΛΙ∆Α
    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
    ΑΡΧΗΣ

(2) ΚΥΡΙΟΣ 
    ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(1) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε: του έργου ή η προϊσταµένη αρχή
 Κράτος    διαφέρουν από την αναθέτουσα αρχή να αναγραφεί
Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου

  (2) Σε περίπτωση που ο κύριος 

ΑΡΧΗ

*Με τη λέξη Συµφωνία, εννοείται το σύνολο των αρχών που διατυπώθηκαν και έγιναν αποδεκτές από ορισµένα κράτη , µεταξύ αυτών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Οι αρχές αυτές που συνιστούν τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών, κυρώθηκαν από τη χώρα µας µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄/27.06.97).

ΠΙΝΑΚΑΣ  IΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1β & 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ Π∆ 60/2007 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ*

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ 
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ (ΠΟΕ)

Α/Α

(2) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ




