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Στατιστικές απεικονίσεις

Τα πρωτογενή στοιχεία των Δημοσίων Συμβάσεων:
- Προέρχονται από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

!

(ΚΗΜΔΗΣ - www.eprocurement.gov.gr)
- Εξάγονται από το Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης,
Στατιστικών & Απολογιστικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΓΓΓκΠΚ)
- Επεξεργάζονται (ελέγχονται, διορθώνονται) από την Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ΔΕΒΔΔΗΣΥ&ΗΥ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
Ως εκ τούτου, τα τελικά στοιχεία που εμφανίζονται στις απεικονίσεις της Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ - ppp.eaadhsy.gr), αποτελούν την εκτίμηση της
ΔΕΒΔΔΗΣΥ&ΗΥ ώστε να προσεγγισθεί πληρέστερα η πραγματική εικόνα των διαδικασιών που

Νέες στατιστικές απεικονίσεις συμβάσεων βάσει του ιστορικού τροποποιήσεων / επεκτάσεων
Τα δεδομένα των συμβάσεων που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ενσωματώνονται, μετά από επεξεργασία,
στην ΕΒΔΔΗΣΥ (συνήθως μέσα στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, ανάλογα με την ημερομηνία λήψης του
αντίστοιχου συνόλου δεδομένων από την ΓΓΕκΠΚ και τη διαθεσιμότητα της Διεύθυνσης ΕΒΔΔΗΣΥκΗΥ). Τον
Οκτώβριο 2020 ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των δεδομένων συμβάσεων που καταχωρίστηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ το διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020.
Για τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ από την 1.7.2020 (2ο εξάμηνο 2020) και μετά,
ακολουθείται μια διαφορετική επεξεργασία, μέσω της οποίας τηρείται στην ΕΒΔΔΗΣΥ το ιστορικό των
τροποποιήσεων / επεκτάσεων που πιθανόν να εκτελεστούν για μία σύμβαση.
Οι καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ των τροποποιήσεων / επεκτάσεων των συμβάσεων δεν αντιμετωπίζονται με
τον ίδιο τρόπο από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με αποτέλεσμα να είναι χρονοβόρα και όχι πλήρως
αποτελεσματική η διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι πρότινος, δηλ. η τήρηση στην ΕΒΔΔΗΣΥ της αρχικής
μόνο σύμβασης ώστε το ποσό της να συνυπολογιστεί στο έτος υπογραφής της. Ενδεικτικά παραδείγματα
της διαφορετικής αντιμετώπισης από τις αναθέτουσες αρχές των τροποποιήσεων μιας σύμβασης είναι τα
ακόλουθα:
Το ποσό της τροποποιητικής σύμβασης είναι ίδιο
με το ποσό της αρχικής σύμβασης, παρότι η
τροποποίηση αφορά μόνο χρονική παράταση

vs. Το ποσό της τροποποιητικής σύμβασης είναι
μηδενικό, καθώς η τροποποίηση αφορά μόνο
χρονική παράταση

Η ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής
σύμβασης είναι ίδια με την ημερομηνία
υπογραφής της αρχικής σύμβασης, παρότι η
τροποποίηση έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο

vs. Η ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής
σύμβασης είναι ίδια με την ημερομηνία
υπογραφής της απόφασης τροποποίησης
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Σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων προκαλεί επιπλέον και ενδεχόμενη
ματαίωση / ακύρωση μίας ή περισσοτέρων τροποποιητικών εγγραφών μιας σύμβασης, καθώς δεν είναι
σαφής η εικόνα της αλυσίδας που συνδέει ιστορικά τις τροποποιήσεις / επεκτάσεις.
Ο νέος τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων συμβάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Κάθε σύμβαση η οποία συνδέεται με τροποποίηση / επέκταση άλλης, χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τα ήδη
καταχωρισμένα στοιχεία, ως "Αρχική", "Ενδιάμεση" ή "Τελική". Οι συμβάσεις που δεν συνδέονται με καμία
τροποποίηση / επέκταση χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις "Χωρίς τροποποιήσεις / επεκτάσεις". Ο
χαρακτηρισμός / η κατάσταση μιας σύμβασης επανεξετάζεται κάθε μήνα, καθώς τα δεδομένα του επόμενου
μήνα ενδέχεται να την αλλάξουν.
•
•
•
•

«Αρχική» θεωρείται μία σύμβαση που έχει τροποποιηθεί / επεκταθεί από μία άλλη, αλλά η ίδια δεν
τροποποιεί κάποια προγενέστερη.
«Ενδιάμεση» θεωρείται μία σύμβαση που έχει τροποποιηθεί / επεκταθεί από μία άλλη, και η ίδια
τροποποιεί κάποια προγενέστερη.
«Τελική» θεωρείται μία σύμβαση που δεν έχει τροποποιηθεί / επεκταθεί από άλλη, αλλά η ίδια
τροποποιεί κάποια προγενέστερη.
«Χωρίς τροποποιήσεις / επεκτάσεις» θεωρείται μία σύμβαση που δεν έχει τροποποιηθεί /
επεκταθεί από άλλη, και η ίδια δεν τροποποιεί κάποια προγενέστερη.

Οι αλλαγές που μπορούν να συμβούν στις καταστάσεις μιας σύμβασης είναι οι εξής:
•
•
•
•

Μια «Χωρίς τροποποιήσεις / επεκτάσεις» σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, οπότε θα μεταβεί
στην κατάσταση «Αρχική» και η τροποποίησή της θα θεωρείται «Τελική»
Μία «Τελική» σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, οπότε θα μεταβεί στην κατάσταση «Ενδιάμεση»
και η τροποποίησή της θα θεωρείται «Τελική»
Μία «Αρχική» σύμβαση δεν μπορεί να μεταβεί σε άλλη κατάσταση.
Μία «Ενδιάμεση» σύμβαση δεν μπορεί να μεταβεί σε άλλη κατάσταση.

Στο υποσύστημα «Στατιστικές Απεικονίσεις» της ΕΒΔΔΗΣΥ για το έτος 2020, οι παλαιότερες αναφορές
αντικαταστάθηκαν με δύο νέες, οι οποίες απεικονίζουν τη νέα δομή της βάσης δεδομένων, δηλαδή
ενσωματώνουν το χαρακτηρισμό (είδος) της σύμβασης, καθώς και την ημερομηνία υπογραφής κάθε
τροποποίησης / επέκτασής της. Για λόγους απλοποίησης και υποβοήθησης του χρήστη, το συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό (είδος σύμβασης) έχει εξ' αρχής επιλεγεί να αναζητά τις "Αρχικές" και "Χωρίς
τροποποιήσεις/επεκτάσεις" συμβάσεις, ωστόσο είναι διαθέσιμο για διαφορετική επιλογή από το χρήστη.
Συνδυάζοντάς το δε με τα υπόλοιπα διαθέσιμα φίλτρα, π.χ. Έτος υπογραφής, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί
σε ασφαλέστερα συμπεράσματα σε σχέση με την έρευνά του.
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Ακολουθεί η παρουσίαση μελέτης διαφορετικών περιπτώσεων με βάση τα νέα διαθέσιμα δεδομένα.
(Οι εικόνες που ακολουθούν αποτελούν στιγμιότυπα των στατιστικών απεικονίσεων που παρουσιάζονται
στον ιστοχώρο της ΕΒΔΔΗΣΥ ppp.eaadhsy.gr - Δεκέμβριος 2020)
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Μελέτη περίπτωσης 1
Φίλτρα αναζήτησης
Φορέας: 2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Εύρος ποσού: 300.000 € – 1.500.000 €
Είδος σύμβασης: ΟΛΑ
Είδος διαδικασίας: ΟΛΑ
Έτος υπογραφής: 2017, 2018, 2019, 2020

Αποτελέσματα αναζήτησης

Πλήθος συμβάσεων: 23
Συνολικό ποσό: 15.783.493 €

Εξετάζοντας στο ΚΗΜΔΗΣ τα αντίστοιχα αρχεία συμβάσεων, για παράδειγμα των 3 πρώτων της λίστας,
διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για αποφάσεις παράτασης του χρόνου παράδοσης, και τα αντίστοιχα ποσά
δεν θα πρέπει να προστεθούν στο συνολικό ποσό των συμβάσεων του φορέα. Για τον ίδιο ή και άλλους
λόγους, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το σύνολο τα ποσά των περισσότερων από τις εγγραφές που
εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

ΑΔΑΜ
20SYMV006682421
20SYMV006743750
20SYMV006960794

Ημ/νία
υπογραφής
11/5/2020
11/5/2020
(19/5/2020)
23/6/2020

Ποσό (€)
1.500.000
1.500.000
1.500.000

Τροποποιεί /
επεκτείνει το ΑΔΑΜ

Αιτιολογία τροποποίησης / επέκτασης

20SYMV006682421

Παράταση του χρόνου παράδοσης

20SYMV006743750

Παράταση του χρόνου παράδοσης
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Εκτελώντας την ίδια αναζήτηση με επιλογή μόνο των αρχικών και χωρίς τροποποιήσεων συμβάσεων από
το αντίστοιχο φίλτρο, η εικόνα του φορέα διαφοροποιείται πλήρως και έχει ως εξής:
Φίλτρα αναζήτησης
Φορέας: 2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Εύρος ποσού: 300.000 € – 1.500.000 €
Είδος σύμβασης: Αρχικές και Χωρίς Τροποποιήσεις
Είδος διαδικασίας: ΟΛΑ
Έτος υπογραφής: 2017, 2018, 2019, 2020

Αποτελέσματα αναζήτησης

Πλήθος συμβάσεων: 9
Συνολικό ποσό: 6.209.750 €

Ο φορέας έχει καταχωρίσει 9 συμβάσεις Προμηθειών, συνολικού ποσού 6.209.750 € μέσα στο χρονικό
διάστημα 1.1.2020 έως 30.9.2020, και όχι 23 συμβάσεις συνολικού ποσού 15.783.493 €.
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Μελέτη περίπτωσης 2
Φίλτρα αναζήτησης
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Τύπος σύμβασης: ΟΛΑ
Εύρος ποσού: 0 € – … €
Είδος σύμβασης: ΟΛΑ
Είδος διαδικασίας: ΟΛΑ
Έτος υπογραφής: 2017, 2018, 2019, 2020

Αποτελέσματα αναζήτησης

Πλήθος συμβάσεων: 10
Συνολικό ποσό: 132.909 €

Σημείωση: Κάνοντας κλικ σε μία από τις τροποποιητικές συμβάσεις, εμφανίζεται δεύτερος πίνακας με τα
στοιχεία της αρχικής και της τροποποιητικής σύμβασης, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί αν επιλεγεί
η σύμβαση με ΑΔΑΜ 20SYMV007120754, η οποία τροποποιεί την 19SYMV005436693.

Η εικόνα του φορέα διαφοροποιείται αν επιλεγεί να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα οι αρχικές, ενδιάμεσες
και τελικές συμβάσεις, καθώς και αν επιλεγεί να εμφανίζονται μόνο οι συμβάσεις που έχουν (αρχικά)
υπογραφεί μέσα στο έτος 2020 (και όχι μόνο καταχωριστεί μέσα στο ίδιο έτος). Όπως τελικά συμπεραίνεται
από τα στιγμιότυπα που ακολουθούν, η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει υπογράψει μέσα στο 2020, 6 νέες συμβάσεις,
συνολικού ποσού 100.165 €.
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Μελέτη περίπτωσης 3. Παράδειγμα σταδιακής εστίασης στα αποτελέσματα της αναζήτησης.
Αρχικό φίλτρο στο είδος διαδικασίας, επιλογή απευθείας αναθέσεων λόγω Covid-19.

“Πόσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί το 2020 ως απευθείας αναθέσεις λόγω covid-19;”
(Με βάση τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ από 1.1.2020 έως 30.9.2020)

«Πόσες από αυτές ανατέθηκαν από τις Περιφέρειες;»

(Επιλογή των Περιφερειών από τη λίστα φορέων)
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«Πώς προέκυψε αυτό το μεγάλο ποσό για το μήνα Αύγουστο ;» (κλικ στο ποσό του Αυγούστου)

Εστίαση στη σύμβαση με το μεγαλύτερο ποσό (ΑΔΑΜ 20SYMV007176890)

Παρατηρείται ότι η σύμβαση με το μεγαλύτερο ποσό (από τις συμβάσεις Υπηρεσιών που
υπογράφηκαν τον Αύγουστο 2020 ως
απευθείας αναθέσεις λόγω covid-19 από την
Περιφέρεια Αττικής, ίσως χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης ως προς την εξάρτησή της από
την εξάπλωση της πανδημίας. Μπορεί στη
συνέχεια να ερευνηθεί περαιτέρω αφού
αναζητηθεί το κείμενο της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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Μελέτη περίπτωσης 4. Top Φορείς και Συμβάσεις

Η δεύτερη αναφορά διαθέτει τα ίδια φίλτρα και παρουσιάζει τους φορείς σε φθίνουσα σειρά
συνολικού ποσού υπογεγραμμένων συμβάσεων, καθώς και τις συμβάσεις σε φθίνουσα σειρά
ποσού.
Ακολουθεί στιγμιότυπο της παρουσίασης των συμβάσεων του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (σε
φθίνουσα σειρά ποσού), βάσει των αρχικών και χωρίς τροποποιήσεων εγγραφών.

Επισημαίνεται ότι, καθώς πρόκειται για δυναμική και on-line αναφορά, το πέρασμα του δρομέα
πάνω από μία εγγραφή οδηγεί στην εμφάνιση περισσοτέρων στοιχείων της εγγραφής αυτής, όπως
στο επόμενο παράδειγμα.

11

