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

 
 
ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών του  
            άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων των  
             Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού.  
 
ΣΧΕΤ: Το αρ.48614/2-9-2010 έγγραφό µας. 
 

Όπως είναι γνωστό µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας σας γνωρίσαµε ότι στο ΦΕΚ 1291 

Β’/11-8-2010 δηµοσιεύθηκε η αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την 

οποία αυξάνονται τα χρηµατικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

που ισχύουν για το ∆ηµόσιο. Επειδή µε αφορµή τα ανωτέρω περιήλθαν στην υπηρεσία µας 

πληθώρα ερωτηµάτων σχετικά µε τα ισχύοντα σήµερα νέα χρηµατικά όρια προϋπολογισµού 

δηµόσιων συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, που εφαρµόζονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, σας γνωρίζουµε 

τα εξής:  

Mε τη παραπάνω απόφαση αναπροσαρµόζονται ορισµένα από τα ανωτέρω χρηµατικά όρια 

των συµβάσεων, που διενεργούνται από τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού και τα οποία συνδέονται 

νοµοθετικά µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995.   

Ειδικότερα για την περίπτωση σύναψης σύµβασης δηµοσίου έργου µε απευθείας 

ανάθεση για την εκτέλεση µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων εφαρµόζονται τα όρια 

που ισχύουν µε την απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αρ.Ε∆2α/04/40/Φ.Ν.294/28.3.1986 ΦΕΚ 

137Β’, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 ΦΕΚ 547Β’ όµοια. Επί του 
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προκειµένου µε βάση τις προαναφερθείσες αποφάσεις το χρηµατικό όριο µέχρι του οποίου µπορεί 

να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού 

είναι για µεν τους ∆ήµους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 14.673,51 € (ισόποσο 5.000.000 

δρχ.), για τους υπόλοιπους ∆ήµους της χώρας 10.271,46 € (ισόποσο 3.500.000 δρχ.) και για όλες 

τις Κοινότητες 5.869,41 € (ισόποσο 2.000.000 δρχ.). Για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα παραπάνω 

ποσά µειώνονται στο µισό. Στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α’). 

 Για την περίπτωση σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε συνοπτική διαδικασία 

(πρόχειρος διαγωνισµός) η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 

παρ.1 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’) θα εφαρµόζεται η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών και συνεπώς το νέο χρηµατικό όριο διαµορφώνεται στα 60.000€ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, που 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’), µε συνοπτική διαδικασία 

(πρόχειρος διαγωνισµός) και απευθείας ανάθεση ισχύουν τα µέχρι σήµερα χρηµατικά ποσά, όπως 

αυτά καθορίζονται στις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή:  

Στη περίπτωση διενέργειας δηµόσιας σύµβασης προµήθειας µε συνοπτικές 

διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισµός) το ισχύον χρηµατικό όριο ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ µε Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους αυτών (του αρχείου 

ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών), όπως αυτό καθορίζεται µε την αρ.Π1/7446/14-1-

2002 (ΦΕΚ 112 Β’/31-1-2002) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

Η διενέργεια δηµόσιας σύµβασης προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης πραγµατοποιείται όταν η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το 

όριο που καθορίζεται µε την αρ.27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β’/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α και Ανάπτυξης, το οποίο έχει διαµορφωθεί σήµερα σε δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) ευρώ µε Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους αυτών (του αρχείου ειδών του Ενιαίου 

Προγράµµατος Προµηθειών).  

Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών εκτός του πεδίου του ν.3316/2005 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) τα νέα 

χρηµατικά όρια διαµορφώνονται σε 60.000€ για τη περίπτωση πρόχειρου διαγωνισµού και σε 

20.000€ για απευθείας ανάθεση. Στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 Για υπηρεσίες του πεδίου εφαρµογής του Ν.3316/2005 (µελέτες και παροχή υπηρεσιών) τα 

ισχύοντα σήµερα χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και 

του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’)  δεν υφίσταται 

καµία τροποποίηση.  
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων θα σας 

ενηµερώσουµε άµεσα. 

 Το παρόν έγγραφο µπορείτε να το αναζητήσετε και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

µας: www.ypes.gr.  

                Με Ε.Υ. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
1. ΚΕ∆ΚΕ                   
    Γενναδίου 8 κ’ Ακαδηµίας 65 
   106 73 ΑΘΗΝΑ                           Ν.ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ            
2. Ε.∆.Ε.Υ.Α.            
    Παπακυριαζή 37-43                    
    412 22 ΛΑΡΙΣΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                
1. ∆/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ  
   (µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στο 
    διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου µας). 
7. ∆.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,∆’,Ε’,ΣΤ’ 
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