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ΠΡΟΣ :  Τις  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
             της Χώρας. 
            
 
 

 
ΘΕΜΑ: Κατώτατα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις τα οποία εφαρµόζονται από 1-1-2012 

 

Σας στέλνουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 1251/2011 

«Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής κατά τις διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων». 

Με τον ανωτέρω Κανονισµό  καταργείται ο Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 1177/2009 της 

επιτροπής και καθορίζονται τα κατώτερα όρια τα οποία θα εφαρµόζονται από 1 Ιανουαρίου 2012 και 

θα ισχύσουν για δύο (2) έτη. 

Συνοπτικά για τις συνήθεις περιπτώσεις συµβάσεων, µε βάσει τον εν λόγω κανονισµό, τα 

κατώτερα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις που εµπίπτουν: 

1. Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία 

µε το Π.∆. 59/2007 – ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007) και συγκεκριµένα: 

α. Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών(συµπεριλαµβανοµένων 

των περιπτώσεων διαγωνισµών µελετών, όσον αφορά το συνολικό ύψος των χρηµατικών βραβείων 

συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες)  είναι 

400.000 €.  

β. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων είναι 5.000.000 €. 

2. Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία 

µε το Π.∆. 60/2007-ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και συγκεκριµένα προκειµένου για φορείς πλην των 

κεντρικών κυβερνητικών αρχών (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και λοιποί φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης): 

α. Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών(συµπεριλαµβανοµένων 

των περιπτώσεων διαγωνισµών µελετών, όσον αφορά το συνολικό ύψος των χρηµατικών βραβείων 



συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες) είναι 

200.000 €.  

β. Για δηµόσιες συµβάσεις έργων (συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων 

παραχώρησης δηµοσίων έργων) είναι 5.000.000 €. 

Επισηµαίνεται ότι για την εφαρµογή των παραπάνω ορίων οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 

συµπεριλαµβάνουν και το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν δικαιώµατα προαίρεσης που προτίθενται 

να συµπεριλάβουν στην σύµβαση ανεξάρτητα αν ασκήσουν αυτά. 

Στα παραπάνω ποσά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και ειδικότερα σύµφωνα µε την 

∆11δ/ο/15/121/17-1-2009 εγκύκλιο του υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων/Γ.Γ.∆.Ε. 

για τα δηµόσια έργα συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση. 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο το παρόν έγγραφο µε τον συνηµµένο κανονισµό 

στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α και Β’ 

Βαθµού, και όλους τους λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι αναθέτουν δηµόσιες 

συµβάσεις για ενηµέρωση και πιστή εφαρµογή. 

Το παρόν έγγραφο µπορείτε να το αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου µας: 

www.ypes.gr  

 
Συνηµµένα:                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   Φωτ/φο του αρ. 1251/2011  
    Κανονισµού (ΕΚ)  
    Φύλλο ένα (1)                                                               Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Κοινοποίηση:  
1. Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  
    Γενναδίου 8 κ’ Ακαδηµίας 65 
   106 73 ΑΘΗΝΑ 
2. Ένωση Περιφερειών.  
    Μεσογείων 15  
    115 26 ΑΘΗΝΑ 
3. Ε.∆.Ε.Υ.Α.  
    Παπακυριαζή 37-43 
    412 22 Λάρισα 
(µε συνηµµένο φωτ/φο του αρ. 1251/2011  
Κανονισµού (ΕΚ)) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1.. ∆/νση   Μηχ/σης και ΗΕΣ για να αναρτήσει   
   το παρόν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου µας.) 
2. ∆.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,∆’,Ε’,ΣΤ’ 
    σε δεκαοκτώ (18) αντίγραφα 
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