
Αρθρο 209

Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες

1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους

προσώπων δημοσίου δικαίου  και  των  ιδρυμάτων  τους  διενεργούνται  σύμφωνα με  τις   διατάξεις  του

Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών

ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100

Α΄) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄).

2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, πλην  αυτών

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται με  προεδρικό διάταγμα,

που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης

και Οικονομίας και Οικονομικών. 

3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση

των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η  απευθείας ανάθεση της

εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή  μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης

πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων  της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το

τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την

αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε  περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή

από αυτή που  προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι

διατάξεις  της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά

και  κοινοτικά  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  τους  κάθε  είδους   συνδέσμους  Δήμων  και

Κοινοτήτων. 

4. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών

ή παροχής υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους

Συνδέσμων τους συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια

υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).

Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή

παροχής υπηρεσιών του Ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των

Δήμων ή Κοινοτήτων, των ιδρυμάτων τους και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης -

αποχέτευσης του Ν.  1069/  1980 (ΦΕΚ 191 Α΄)  και  του ν.  890/1979 (ΦΕΚ 80  Α΄)  συντάσσονται  και

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από

την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει. Στην περίπτωση που η τελευταία

αυτή υπηρεσία δεν υπάρχει,  η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται  από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και

Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).

Αν η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που

βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης

Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

«Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  καθορίζονται  τα  όρια

(Ε1) (Β5)

(A2) (A3) (Ε2) (Γ1)

[Β4]  [Δ1] (Ε4) [Α7] [Ζ7] [Ζ9]
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προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση, ύστερα από

γνώμη  του  οικείου  περιφερειακού  συμβουλίου  δημοσίων  έργων.  Όπου  στην  κείμενη  νομοθεσία,  η

θεώρηση  αυτή  γίνεται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης

Μελετών  του  ίδιου  Υπουργείου,  η  αρμοδιότητα  αυτή,  της  θεώρησης,  μεταβιβάζεται  στην  αρμόδια

υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  τεχνικού  συμβουλίου  που

συγκροτείται  στην  έδρα  κάθε  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  με  απόφαση  του  Συντονιστή  της  ή  του

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από τους:

i.Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-κής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με

ανα-πληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ii.Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

iii.Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

iv.Έναν κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με τον αναπληρωτή του.

ν. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.». [Α4] [Β3] [Β7] [Z8]

Η  εγκριτική  απόφαση των  μελετών,  που προβλέπουν οι  διατάξεις  της  παρ.  1  του άρθρου  37  του  Ν.

3316/2005, εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι  μελέτες  παροχής  υπηρεσιών  και  τα  τεύχη  (περιγραφή,  συγγραφές  υποχρεώσεων  και  τεχνικές

προδιαγραφές)  προμηθειών,  για  την  εκτέλεση  των  οποίων  δεν  απαιτούνται,  λόγω  της  φύσης  τους,

τεχνικές  γνώσεις  ή  τεχνική  εμπειρία,  μπορεί  να  συντάσσονται  από  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  που

διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο

της  αντίστοιχης  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Ο.Τ.Α.,  τηρουμένων  κατά  τα  λοιπά  των

ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από

τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου

γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή

της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και  τα τυχόν λοιπά στοιχεία,  τα οποία περιέχονται σε

σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη

και τα ανωτέρω τεύχη. 

5. Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών από τους Δήμους και  Κοινότητες, με

βάση  τις  ρυθμίσεις  του  προεδρικού  διατάγματος  της  παραγράφου  2  του   παρόντος  για  λογαριασμό

ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει,  μετά από  σχετική απόφαση του οικείου

διοικητικού συμβουλίου με μεταφορά και της αντίστοιχης  πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων

αυτών.

«6.Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την

ύδρευση και αποχέτευση «, την τηλεθέρμανση» [Ζ10] δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους,

καθώς  και  την  κατασκευή  και  λειτουργία  χώρων  υγειονομικής  ταφής  απορριμμάτων  (Χ.Υ.Τ.Α.)  και

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται

στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση

άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν

(B1)

[Ζ1] [Ε4][Γ3]
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μεγάλο  όγκο  ή  ύψος  εκτελούνται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  Συμβουλίου

Αρχιτεκτονικής.» 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το  όριο

προϋπολογισμού δαπάνης των καλλιτεχνικών έργων, που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση από τον

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή τον  πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των φορέων της

παραγράφου 1. 

8. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού,

σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη

άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της

οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε

λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών

και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη

διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου. 

«9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα

ιδρύματα  τους  δύνανται  να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)

παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις

προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως

αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για

την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου.

Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή

τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για

τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του

κοινοτικού  συμβουλίου,  του  διοικητικού  συμβουλίου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου

δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. [Ζ7] [Β6] [Ζ9]

10. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης

ρυθμίζεται  με  ανάλογη  εφαρμογή  των  αντίστοιχων  διατάξεων  του  άρθρου  25  των  προεδρικών

διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν.»

«11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε

είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου

και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι

οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας

χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.» (Ζ5)

A. Εγκύκλιοι A1:  Με  την Απόφαση  ΥΠΕΣΔΔΑ  Αριθμ  1319/07  (ΦΕΚ  58/24.1.2007):

Καθορισμός  ορίου  προϋπολογισμού  δαπάνης  καλλιτεχνικών  έργων  που

εκτελούνται  με  απευθείας  ανάθεση,  το  όριο  της  παρ  7  καθορίστηκε  σε

(Ε3) (Ζ6)

(A1-Β2)

(Ζ2) (Ζ4)

(Ζ3) [Ζ7] [Β6] [Ζ9]
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5.000 - συν ΦΠΑ. Σχετική η Εγκ. αριθ. 15/07 του ΥΠΕΣΔΔΑ

A2: Για την εκτέλεση προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, μελετών και έργων, δείτε

την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007

A3: Σύμφωνα με το άρθρο 271 παρ. 1,  έως την έκδοση του ΠΔ, ισχύει  το ΠΔ

28/80. Δείτε επίσης την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 29/2007, σχετικά με την παροχή

υπηρεσιών.  

Α4: ΥΠΕΣΔΔΑ  εγκ.35/29496/25.05.2007:  Καθορισμός  ορίου

προϋπολογισμού  δαπάνης  μελετών  έργων  κα  υπηρεσιών  των  Ο.Τ.Α.  Α'

βαθμού,  των Συνδέσμων  τους,  των  Νομικών  τους  Προσώπων Δημοσίου

Δικαίου,  των  Ιδρυμάτων  τους  και  των  ΔΕΥΑ  του  Ν.1069/1980  και  ταυ

Ν.890/1979,  πέραν  του  οποίου  απαιτείται  θεώρηση  από  την  αρμόδια

τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου.

Α5: ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  58289/12.10.2010  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

Α6: ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 577/12.02.2013 Αναθέσεις Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης

Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου από τους Ο.Τ.Α.

Α7: ΥΠ.ΕΣ.  31705/06.08.2013  Καθορισμός  προεκτιμώμενης  αμοιβής  μελέτης

που ανατίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του ν.3463/2006.

A8: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  275/07.08.2015 Ενημέρωση των Ο.Τ.Α α'  και  β'  βαθμού

σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4332/2015 (άρθρο 14 παρ. 8 -10).

A9: YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 16/23449/15.07.2016: Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού

δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, των Συνδέσμων

τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και

των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται

θεώρηση  από  την  αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  ύστερα  από  γνώμη  τεχνικού

συμβουλίου.

A10:  YΠ.ΕΣ.Δ.Α.  εγκ.  19/26640/24.08.2016:  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων

θεώρησης  μελετών  έργων  και  υπηρεσιών  και  των  αντίστοιχων

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων

Εργασιών  των  Ο.Τ.Α.  Α'  βαθμού,  των  Συνδέσμων  τους,  των  Νομικών  τους
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Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  των  Ιδρυμάτων  τους  και  των  ΔΕΥΑ  του  ν.

1069/1980 και του ν. 890/1979.

B. Νομοθεσία

B1: Δηλ. της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει   της

ΤΥΔΚ [Κ.Υ.Α. 40700/06 (ΦΕΚ 1196/06 τεύχος Β')]

Β2:  Με  την  Απόφαση  ΥΠΕΣΔΔΑ  Αριθμ  1319/07  (ΦΕΚ  58/24.1.2007):

Καθορισμός  ορίου  προϋπολογισμού  δαπάνης  καλλιτεχνικών  έργων  που

εκτελούνται  με  απευθείας  ανάθεση,  το  όριο  της  παρ  7  καθορίστηκε  σε

5.000 - συν ΦΠΑ. 

Β3: Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ  23957/30.04.2007 (ΦΕΚ 724/08.05.2007 τεύχος

Β'):  Καθορισμός  ορίου  προϋπολογισμού  δαπάνης  μελετών  έργων  και

υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν.

1069/1980 και του Ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση

από  την  αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  ύστερα  από  γνώμη  τεχνικού

συμβουλίου

Β4:Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/1978

και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος.

Για το έτος 2012 (από 11.04.2012 και έπειτα) ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ.

Μετ.& Δικτ. Δ15 /οικ/5961/03.04.2012 (ΦΕΚ 1200/11.04.2012 τεύχος Β').

Για το έτος 2011 (από 05.05.2011 και έπειτα) ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ.

Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011 τεύχος Β').

Για το έτος 2010 (από 22.06.2010 και έπειτα) ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ.

Μετ. & Δικτ. Δ15/οικ/11819/02.06.2010 (ΦΕΚ 896/22.06.2010 τεύχος Β')

Για το έτος 2009 (από 03.09.2009 και έπειτα) ίσχυε η Υπ. Απ. ΠΕΧΩΔΕ Αριθμ.

Δ15/οικ/19263 (ΦΕΚ 1837/03.09.2009 τεύχος Β΄)

Για το έτος 2008 (από 18.06.2008 και έπειτα)   ίσχυε η Υπ.  Απ.  ΠΕΧΩΔΕ

Αριθμ. Δ15/οικ/13333/26.05.2008 (ΦΕΚ 1124/18.06.2008 τεύχος Β)

Για το έτος  2007 ίσχυε η  Απόφ.  ΥΠΕΧΩΔΕ  Δ15/οικ/9104/25.04.2007  (ΦΕΚ

741/10.05.2007 τεύχος Β) .  
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Για το έτος 2006 ίσχυε η Αριθμ. Δ15/οικ.8485/06 (ΦΕΚ 604 Β/15-5-2006).

Παράδειγμα  υπολογισμού:  Τα  όρια  των  οικονομικών  και  κοινωνικών  μελετών  και

οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας (άρθρο 4, Π.Δ. 798/78) για το έτος 2006

υπολογίζονται ως εξής: Στην Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών [Δ15/οικ.8485/06

(ΦΕΚ 604  Β/15-5-2006)]  τα  όρια  για  την  πρώτη  τάξη  πτυχίου,  των  κατηγοριών

μελετών του άρθρου 4  του ΠΔ 798/1978 (στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  και  οι

μελέτες  οικονομικών  και  κοινωνικών  μελετών  και  οργάνωσης  και  επιχειρησιακής

έρευνας), ορίζονται σε 10.448 Ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί

σε 3.134,40 ευρώ. Συνεπώς ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού των 3.134,40 ευρώ μπορεί

να γίνει με απ' ευθείας ανάθεση.

Για το έτος 2007 το παραπάνω όριο με την Απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15/οικ/9104/25.04.2007

ανέβηκε στα 10.712 - και συνεπώς  ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού των 3.213,60 ευρώ

(δηλ. το 30%) μπορεί να γίνει με απ' ευθείας ανάθεση. 

Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  Δ15/οικ/9104/25.04.2007  (ΦΕΚ  741/10.05.2007  τεύχος

Β'): Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών.

Για  το  έτος  2006  ίσχυε  η  Αριθμ.  Δ15/οικ.8485/06  (ΦΕΚ  604

Β/15-5-2006),

Β5:  Κ.Υ.Α.  Π1/1781/13.04.2005  (ΦΕΚ  515/19-4-05  τεύχος  Β'):  Προμήθειες

σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας

Β6: Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ 1941/29.06.2016 τεύχος Β'):

Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των

Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου

Δικαίου,  των  Ιδρυμάτων  τους  και  των  ΔΕΥΑ  του  Ν.  1069/1980  και  του  Ν.

890/1979,  πέραν  του  οποίου  απαιτείται  θεώρηση  από  την  αρμόδια  τεχνική

υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου.

Γ. Νομολογία - ΓΝ. ΝΣΚ

[1] ΓνΝΣΚ  248/2007:  Νομοθετικό  καθεστώς  από  το  οποίο  διέπονται  οι

προμήθειες καυσίμων, ελαιολιπαντικών, και λοιπών αναλωσίμων ειδών των

Ο.Τ.Α., των Συνδέσμων τους και των νομικών τους προσώπων

[2] ΓνΝΣΚ  138/2007  Οι  προμήθειες  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων

Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως  διέπονται  από  τις  περί  προμηθειών  διατάξεις

του άρθρου 22 του Ν 1069/1980, του Ν 2286/1995, του άρθρου 209 του
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Ν  3463/2006,  της  με  αρ.  11389/1993  αποφάσεως  του  Υπουργού

Εσωτερικών και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προμηθειών

των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως το ΠΔ 28/1980, στην έκταση που ισχύει

δυνάμει του άρθρου 13 παρ.2 του Ν 2503/1997.

[3]  Σύμφωνα με  την αρ.580/2008  γνωμοδότηση  του Ε'  Τμήματος  του  Νομικού

Συμβουλίου, αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί για την κατά το άρθρο

31 παρ. 5 του Ν. 3316/2005 τροποποίηση μελετών των φορέων του άρθρου 209

παρ. 4 του Ν. 3463/2005, οι οποίες ανατέθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 716/1977 ή

του  Ν.  3316/2005,  είναι  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων  του  ΠΔ

131/1998. (Η γνωμοδότηση έγινε δεκτή με την ΥΠΕΣ Εγκ. 2/464/14.01.2009)

Για περισσότερα Βλ. Ε. Παραπομπές σε σχετικές ενότητες της βάσης

Δ. Υποδείγματα

[1]  Απόφαση δημαρχιακής επιτροπής για την απ' ευθείας ανάθεση μελέτης

Για περισσότερα υποδείγματα Βλ. Ε. Παραπομπές σε σχετικές ενότητες της βάσης

Ε.  Παραπομπές  σε

σχετικές  ενότητες  της

βάσης

[1] Προμήθειες - ΕΚΠΟΤΑ

[2] Υπηρεσίες-εργασίες- μεταφορές ΠΔ 28/1980 (εκτός του Ν. 3316/06)

[3] Τεχνικά Έργα

[4] Μελέτες 

[5] Για τη Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις

βάρος τους, δείτε το άρθρο 42 του Ν. 3316/05.

Ζ. Τροποποιήσεις Αρθρου

[Ζ1] Η παρ. 4 του άρθρου 209 αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του

Ν.3536/07. (Σχετική  η  εγκύκλιος  ΥΠΕΣΔΔΑ  εγκ.25/16983/23.03.2007:

Εφαρμογή διατάξεων Ν. 3536/2007)

[Ζ2]  Η  παρ.8  του  άρθρου  209  προστέθηκε  με  την  παρ.6  του  άρθρου  26  του

Ν.3613/2007.

[Ζ3]  Οι  παρ.  9  και  10  προστέθηκαν  με  την  παρ.  13  του  άρθρου  20  του  Ν.

3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄).

[Ζ4] Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'),

όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  40  του   Ν.  4483/17  (ΦΕΚ

107/31.07.2017 τεύχος Α'): "Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α' 302) που ισχύουν για

τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

-  Κοστολόγησης  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  για  τα  δημοτικά  ιδρύματα,  τις
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κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους

συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς

δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία

τους  ασκείται  από  τους  δήμους  που  τους  έχουν  συστήσει,  οι  τελευταίοι

αναλαμβάνουν  και  την  τήρηση  του  Λογιστικού  τους  Σχεδίου.  Αν  στο  δήμο  δεν

υπηρετεί  υπάλληλος  με  την  απαιτούμενη  άδεια  λογιστή  ή  ο  αριθμός  των

υπηρετούντων  υπαλλήλων  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  της  υποχρέωσης  αυτής,

γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση

των αρμόδιων υπηρεσιών,  το νομικό  πρόσωπο μπορεί  να  αναθέσει  σε  εξωτερικό

συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ'

αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία,

αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

[Ζ5] Η παρ. 11 προστέθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014

τεύχος Α').

[Ζ6] Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4258/14

(ΦΕΚ 94/14.04.2014 τεύχος Α').

[Ζ7] Σύμφωνα με την περίπτ. 26 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ

160/08.08.2014 τεύχος  Α'),  το  οποίο  όμως καταργήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.

4403/16 (ΦΕΚ 125/07.07.2016 τεύχος Α'): «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου: Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης

ισχύος του παρόντος νόμου: (26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της

παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265,

της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α' 114).»

[Z8]  Το  πέμπτο  εδάφιο  της  παρ.  4  αντικαταστάθηκε  από  τα  εντός  εισαγωγικών

εδάφια  με  την  περίπτ.  α'  της  παρ.  3  του  άρθρου  51  του  Ν.  4407/16  (ΦΕΚ

134/27.07.2016 τεύχος Α').

[Ζ9] Οι παρ. 1-3, το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 και η παρ. 10 καταργήθηκαν από την

περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος

Α').

[Ζ10] Η εντός των εισαγωγικών φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 προστέθηκε

από το άρθρο 13 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ 9/23.01.2018 τεύχος Α').
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