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ΘΕΜΑ:  Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 που αφορούν στις

αναθέσεις  συμβάσεων  δημοσίων  έργων,  σε  εφαρμογή  του

άρθρου 56 του Π.Δ. 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 31 Ιουλίου

2015 στο Τμήμα Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ε)  της Διεύθυνσης

Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Τα  ζητούμενα  στατιστικά  στοιχεία  για  τις  αναθέτουσες  αρχές  του

Παραρτήματος ΙV (Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς) και του Παραρτήματος ΙΙΙ

(λοιπές αναθέτουσες αρχές) του Π.Δ. 60/2007 αφορούν σε όλες τις συμβάσεις

που συνήφθησαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014 για έργα άνω και κάτω

του ορίου εφαρμογής του ΠΔ 60/2007, προϋπολογιζόμενης αξίας εκτός του

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του

διατάγματος αυτού.  Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό

1336/2013/13-12-2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το όριο ανέρχεται σε

5.186.000 ευρώ.
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Σύμφωνα με  το  άρθρο 6  παρ.2  του  ΠΔ.  60/2007  στατιστικά  στοιχεία

πρέπει  να  υποβληθούν  και  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  του  Ν.

3389/2005.

Διευκρινίζεται  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.Δ. 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  ΠΔ.  60/2007 για  συμβάσεις  με

παρεκκλίσεις από την Συμφωνία περί Δημοσιών Συμβάσεων (GPA).

Τα  Υπουργεία  και  λοιποί  φορείς  που  είναι  αποδέκτες  της  παρούσας

εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες

τους  και  τα  ΝΠΔΔ και  Οργανισμούς  που  εποπτεύουν  και  εμπίπτουν  στις

διατάξεις  του  ΠΔ 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  ΠΔ  (έργα

επιδοτούμενα σε ποσοστό άνω του 50%).

Οι  Δ/νσεις  των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  παρακαλούνται  μετά  τη

συλλογή των στατιστικών στοιχείων από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, να τα

αποστείλουν  συγκεντρωτικά.  Οι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  θα

αποστέλλουν τους  πίνακες  αποκλειστικά  μέσω των ανωτέρω Δ/νσεων των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

   Για την απαιτούμενη ταξινόμηση των συμβάσεων κατά το κοινό λεξιλόγιο για

τις δημόσιες συμβάσεις CPV που χαρακτηρίζει το αντικείμενο τους, θα πρέπει

ΑΔΑ: ΩΧΒΜ465ΦΘΘ-5ΑΕ



 

 

 

ΑΔΑ:
να ληφθεί υπόψη η κωδικοποίηση [CPV 2008] ο κωδικός CPV απαιτείται

με πέντε (5) πρώτα 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 Γ.Γ.Δ.Ε. www.ggde.gr.

 

Συνημμένα:
1. Πίνακες  (3) 

 
Κοινοποίηση: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων
Γεν. Δ/νση Δ. Συμβάσεων (με συν.)
Κηφισίας 7, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Εσωτερική Διανομή                 
1.  Χ. Α.
2.  ΔΚΠε Φ. 4160 
3.  Α. Δημαρίδης (με συν.)
4.  Σ. Μιχελακάκης (με συν.)
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