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Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα
όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι κάτωθι Κανονισμοί :
Α) υπ' αριθμ 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,
Β) υπ' αριθμ 2015/2341 της Επιτροπής (EE L 330/16) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,
Γ) υπ' αριθμ 2015/2340 της Επιτροπής (EE L 330/14) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,

με τους οποίους καθορίζονται τα κατώτατα όρια που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου
20161.
Ωστόσο, ενόψει της λήξης της προθεσμίας ενσωμάτωσης των νέων οδηγιών
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ τον Απρίλιο του 2016, θα ακολουθήσει νεότερη
ανακοίνωση μας σχετικά με τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια, μετά την ενσωμάτωση τους
στο εθνικό δίκαιο.
Με βάση τους ανωτέρω Κανονισμούς τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ διαμορφώνονται ως εξής:
Α) Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ.
60/2007, τα κατώτατα όρια τροποποιούνται ως εξής:
I. Ως προς τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές σύμφωνα με
το Παράρτημα IV τοu π.δ. 60/2007:
1.

για δημόσιες συμβάσεις έργων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του π.δ. 60/2007),

συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 67 του π.δ. 60/2007), συμβάσεις που
συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι
αναθέτουσες αρχές (άρθρο 74 παρ. 1 εδ. α’ του π.δ. 60/2007) και για συμβάσεις που
επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου
7 εδ. α’ στοιχ. α' του π.δ. 60/2007, το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των €
5.225.000,00 (αντί των € 5.186.000,00),
2.

για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α' του

π.δ. 60/2007), το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 135.000,00 (αντί των €
134.000,00), εκτός των περιπτώσεων δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ.
β’ περ. ii και iii, καθώς και του άρθρου 7 εδ. α’ στοιχ. β’ του π.δ. 60/2007 όπου το
κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 209.000,00 (αντί των € 207.000,00) και
3.

για διαγωνισμούς μελετών του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχ. α' του π.δ. 60/2007, το

κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 135.000,00 (αντί των € 134.000,00),
εκτός των περιπτώσεων δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχ. γ' του π.δ.
60/2007 όπου το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 209.000,00 (αντί των €
207.000,00).
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II. Ως προς τις αναθέτουσες αρχές πλην των κεντρικών κυβερνητικών αρχών του
Παραρτήματος IV του π.δ. 60/2007:
1.

για δημόσιες συμβάσεις έργων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του π.δ. 60/2007),

συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 67 του π.δ. 60/2007), συμβάσεις που
συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι
αναθέτουσες αρχές (άρθρο 74 παρ. 1 εδ. α’ του π.δ. 60/2007) και για συμβάσεις που
επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου
7 εδ. α’ στοιχ. α' του π.δ. 60/2007, το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των €
5.225.000,00 (αντί των € 5.186.000,00),
2.

για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’

περ. i του π.δ. 60/2007), το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 209.000,00
(αντί των € 207.000,00), συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων δημοσίων
συμβάσεων του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β' περ. iii και του άρθρου 7 εδ. α’ στοιχ. β’ του
π.δ. 60/2007 και
3.

για διαγωνισμούς μελετών του άρθρου 59 παρ. 1 στοιχ. β’ και γ’ του π.δ. 60/2007,

το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 209.000,00 (αντί των € 207.000,00).

Β) Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ.
59/2007, τα κατώτατα όρια τροποποιούνται ως εξής:
1.

για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 16 στοιχ. α΄ του π.δ. 59/2007),

το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 418.000,00 (αντί των € 414.000,00),
2.

για συμβάσεις έργων (άρθρο 16 στοιχ. β' του π.δ. 59/2007), το κατώτατο όριο

διαμορφώνεται στο ποσό των € 5.225.000,00 (αντί των € 5.186.000,00) και
3.

για διαγωνισμούς μελετών του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του π.δ. 59/2007, το

κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των € 418.000,00 (αντί των € 414.000,00).
Γ) Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν.
3978/2011, τα κατώτατα όρια τροποποιούνται ως εξής:
1.

για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, το κατώτατο όριο διαμορφώνεται

στο ποσό των € 418.000,00 (αντί των € 414.000,00) και
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2.

για συμβάσεις έργων, το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των €

5.225.000,00 (αντί των € 5.186.000,00).
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των ανωτέρω
συμβάσεων λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 59/2007, του
άρθρου 8 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 25 του ν. 3978/2011 αντιστοιχα και δε
συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε ενημέρωση όλων των
αρμόδιων Διευθύνσεών σας, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων σας.
Το παρόν, όπως και τους εν θέματι Κανονισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε και στην
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr).
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Νομικών Υπηρεσιών

Ευανθία Σαββίδη

Συνημμένα:
Κανονισμός υπ' αριθμ 2015/2342 (EE L 330/18),
Κανονισμός υπ' αριθμ 2015/2341 (EE L 330/16) και
Κανονισμός υπ' αριθμ 2015/2340 (EE L 330/14) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Αποδέκτες προς ενέργεια):
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω
ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)
➢
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση
και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)
➢
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
➢
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
➢
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
➢
Υπουργείο Εξωτερικών
➢
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
➢
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
➢
Υπουργείο Υγείας
➢
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων)
➢
Υπουργείο Οικονομικών
➢
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
➢
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
➢
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
➢
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
➢
Υπουργεία Επικρατείας
3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
➢
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
4) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)
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