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Αριθµ.Εγκυκλίου : 16 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ορίου προϋπολογισµού δαπάνης µελετών έργων και 
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθµού, των Συνδέσµων τους, των Νοµικών τους 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Ιδρυµάτων τους και των ∆ΕΥΑ του ν. 
1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από 
την αρµόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώµη τεχνικού συµβουλίου. 
  
 Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Β’ 1941/29-6-2016 δηµοσιεύθηκε η 
αρ.20867/17-6-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Α∆Α:6ΦΕ5465ΦΘΕ-ΗΨΨ) µε την οποία καθορίζεται το όριο 
προϋπολογισµού δαπάνης µελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` 
βαθµού, των Συνδέσµων τους, των Νοµικών τους Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, των Ιδρυµάτων τους και των ∆ΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 
890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρµόδια τεχνική 
υπηρεσία ύστερα από γνώµη τεχνικού συµβουλίου σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’ 42). 
   
 Συγκεκριµένα το ποσό αυτό ορίζεται σε 
 
α. πέντε εκατοµµύρια (5.000.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρµόδια Τεχνική 
Υπηρεσία ύστερα από γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων,  
 
β. είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., για τους Ο.Τ.Α. Α` βαθµού πλην των ∆ήµων Αθήνας, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, των Συνδέσµων τους, των Νοµικών τους Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, των Ιδρυµάτων τους και των ∆ΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 
890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία 



του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από 
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου  
 
γ. είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., για τους ∆ήµους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των 
Συνδέσµων στους οποίους συµµετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των Νοµικών 
τους Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Ιδρυµάτων τους, πέραν του 
οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου. 
 
 Υπενθυµίζεται ότι τα ανωτέρω όρια έχουν εφαρµογή και για τις µελέτες 
οι οποίες έχουν υποβληθεί στη Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. & ∆.Α. πριν την 
έκδοση της αρ.20867/17-6-2016 υπουργικής απόφασης και οι οποίες δεν 
έχουν ακόµη θεωρηθεί. 
  
 Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο 
στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά, στους 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, Συνδέσµους τους, Ιδρύµατά τους και λοιπά ∆ηµοτικά 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τις ∆.Ε.Υ.Α., για ενηµέρωση και πιστή 
εφαρµογή. 
  
 Την εγκύκλιο, καθώς και την υπουργική απόφαση µπορείτε να τις 
αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. & ∆.Α. 
 
                                                                                              
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                         O YΠΟΥΡΓΟΣ                                   
1.ΚΕ∆Ε                   
Γενναδίου 8 κ’ Ακαδηµίας 65 
106 73 ΑΘΗΝΑ                                                             Π.Κουρουµπλής  
2.Ε.∆.Ε.Υ.Α. 
Πατρόκλου 15                                                         
412 22 ΛΑΡΙΣΑ                              
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                              
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆.Ο.Λ.Τ.Α./Τεχνική Υπηρεσία                                                             
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(µε την παράκληση να αναρτήσει την 
 εγκύκλιο  στο δικτυακό τόπο του 
 ΥΠ.ΕΣ. & ∆.Α.) 
 
 


