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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 

Αριθμ. Εγκυκλίου : 48

ΘΕΜΑ: Αρμόδια όργανα ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απευθείας Ανάθεση,
            Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο) και με Διαπραγμάτευση

Σας κοινοποιούμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο την αρ.523/2008 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας αποδεχόμαστε.

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  γνωμοδότηση  και  ενόψει  της  υφιστάμενης  ειδικής  πρόβλεψης  της 

παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’) για τη 

διενέργεια  των προμηθειών  των  πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.  με  βάση τις  ρυθμίσεις  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  τα 

όργανα που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή προμηθειών Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού οι οποίες 

πραγματοποιούνται με διαγωνισμό (τακτικό ή πρόχειρο), με διαπραγμάτευση και με απευθείας ανάθεση, 

ορίζονται  στις  διατάξεις  των  άρθρων  21  παρ.1  και  23  παρ.2,4,6  της  υπ’αριθμ.11389/8-3-1993 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  ΦΕΚ  185  Β’)  Απόφασης  του  Υπουργού  ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  με  βάση  τα  ισχύοντα  σήμερα 

χρηματικά όρια.

Ειδικότερα,  κατά  το  άρθρο  21  παρ.1  του  ανωτέρω  Ενιαίου  Κανονισμού,  αρμόδιο  όργανο, 

προκειμένου  τακτικού  διαγωνισμού  (ανοικτού  ή  κλειστού  διαγωνισμού) για  την  ολική  ή  μερική 

κατακύρωση της προμήθειας, καθώς και για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του (με 

τροποποίηση ή  μη  των όρων και  των τεχνικών προδιαγραφών) είναι  η  Δημαρχιακή  Επιτροπή ή το 

Κοινοτικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου 103 του Ν.3463/2006.   

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 23 παρ.1 και 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. η διενέργεια προμήθειας με διαδικασία 

μέσω διαπραγμάτευσης πραγματοποιείται εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 

εδάφια β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ως άνω κανονισμού και αρμόδιο συλλογικό όργανο 

για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.
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Η  διενέργεια  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.Δ.Δ.Α και Ανάπτυξης, 

το οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με Φ.Π.Α. και αρμόδιο όργανο 

να αποφασίσει σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. είναι ο 

Δήμαρχος. Επισημαίνεται ότι η  συνολική κατά έτος δαπάνη των προμηθειών οι οποίες θα διενεργούνται 

από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. με απευθείας ανάθεση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό των 

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

Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών). 

Στη  περίπτωση  διενέργειας  προμηθειών  με  συνοπτικές  διαδικασίες  (πρόχειρος  διαγωνισμός) το 

αρμόδιο  όργανο  για  τη  λήψη  της  απόφασης,  καθώς  και  για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  του 

πρόχειρου διαγωνισμού είναι ο Δήμαρχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.4 και 6 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με την προϋπόθεση ότι η συνολική ετήσια δαπάνη των προμηθειών κατά κωδικό αριθμό 

είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος) δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδες 

(45.000)  ευρώ  με  Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  καθορίζεται  με  την  αρ.Π1/7446/14-1-2002  (ΦΕΚ  112 

Β’/31-1-2002) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα,  επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 103  παρ.2γ του  Κώδικα 

Δήμων και  Κοινοτήτων αρμόδιο  όργανο  να  αποφασίσει  για  τη  διενέργεια  προμήθειας  με  απευθείας 

ανάθεση ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης, κατά το σκέλος και μόνον που συνυφαίνεται 

με τη συνδρομή εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, είναι η οικεία Δημαρχιακή Επιτροπή.

Σε  κάθε  περίπτωση  επισημαίνουμε  ότι  για  τους  διαγωνισμούς  προμηθειών  των  οποίων  η 

προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  υπερβαίνει  τα  κατώτερα  όρια  εφαρμογής  των  Κοινοτικών  Οδηγιών 

2004/17/ΕΚ (που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 59/2007-ΦΕΚ 63 Α’) και 2004/18/ΕΚ 

(που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007-ΦΕΚ 64 Α’) και τα οποία για τη διετία 

2008-2009 έχουν διαμορφωθεί σε 412.000 € και 206.000 € αντίστοιχα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι 

ρυθμίσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο με τη συνημμένη γνωμοδότηση 

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

Συνδέσμους  τους,  Δημοτικά  και  Κοινοτικά  Ιδρύματα  και  λοιπά  Δημοτικά  και  Κοινοτικά  Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειάς σας, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www  .  ypes  .  gr  

Συνημμένα:                                                                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φωτ/φο της αρ.523/2008 
γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 
                                                                                                        ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ
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Κοινοποίηση:
 1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
   Ακαδημίας 68
   106 78 ΑΘΗΝΑ
2. ΚΕΔΚΕ 
    Γενναδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
   106 73 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5. Γεν.Δ/νσεις του Υπουργείου
6. Δ/νσεις του Υπουργείου
   (με την παράκληση προς τη Δ/νση
   Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει 
   δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)
7. Δ.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’
    σε δεκαοκτώ (18) αντίγραφα
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