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ΠΡΟΣ :  Τις Περιφέρειες της Χώρας
           α.Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης
              Έδρες τους στις Περιφέρειες
           β.Δ/νσεις Τοπ.Αυτ/σης & Δ/σης
              Έδρες τους στους Νομούς 

ΘΕΜΑ: Νέα όρια προϋπολογισμού δημόσιων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και 
            συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τους 
            φορείς τους.

ΣΧΕΤ: Η αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με  την  παραπάνω  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 
1291Β/11-8-2010 αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 
(ΦΕΚ  247  Α’)  για  την  σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  (εκτέλεσης  έργων,  προμηθειών,  παροχής 
υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν 
για το Δημόσιο.

Η ανωτέρω απόφαση επηρεάζει ορισμένα από τα όρια των συμβάσεων, στις περιπτώσεις που 
διενεργούνται  με  απευθείας  ανάθεση  (διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης)  και  με 
συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο διαγωνισμό), που είναι συνδεδεμένα με το άρθρο 83 παρ1. του 
Ν.2362/95 και ισχύουν για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Συγκεκριμένα:

1.  Για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  στην  περίπτωση  συνοπτικής  διαδικασίας  (πρόχειρου 
διαγωνισμού) 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Άρθρο 29 παρ 1 του Ν.3669/2008)

2.  Για  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  εκτός  του  πεδίου  του  Ν.3316/2005,  60.000  € 
προκειμένου για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) και 20.000 € για απευθείας ανάθεση 
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Άρθρο 209 
παρ. 9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

Τα λοιπά όρια και μέχρι τροποποιήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που τα έχουν καθορίσει, 
ισχύουν ως έχουν.

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
μας: www.ypes.gr 

       Με Ε.Υ.
Κοινοποίηση: 
1. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
    Γενναδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
   106 73 ΑΘΗΝΑ
2. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
    Παπακυριαζή 37-43
    412 22 Λάρισα
Εσωτερική Διανομή:
1.. Δ/νση   Μηχ/σης και ΗΕΣ για να αναρτήσει  
   το παρόν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας.)
2. Δ.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’
    σε δεκαοκτώ (18) αντίγραφα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α.

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ


