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Κυριακή Παππά 
 

 

 

Δημοσιεύτηκε στις  15.12.2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 330/18) ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
2342/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για την 
τροποποίηση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/18/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

 
Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2342/2015 της Επιτροπής, καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) με 
αριθμό 1336/2013 της Επιτροπής και καθορίζονται τα κατώτερα όρια τα οποία θα εφαρμόζονται 
από 01 Ιανουαρίου 2016 και θα ισχύουν 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 στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ προβλέπονται ως εξής: 
Α. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες 
αρχές, οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV της οδηγίας είναι 
135.000 ευρώ. 
Β. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από φορείς πλην των 
κεντρικών κυβερνητικών αρχών είναι 209.000 ευρώ. 
Γ. Για δημόσιες συμβάσεις έργων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων παραχώρησης 
δημοσίων έργων) είναι 5.225.000 ευρώ. 
Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. όπως ρητώς ορίζεται από το άρθρο 9 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 8 του ΠΔ 60/2007 ). 
 
Περαιτέρω, το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)1 από 29.02.2016 καταργείται 
δυνάμει της παρ. 2ε άρθρου 199 και της παρ.1 άρθρου 201 Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ.1 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29/19.3.2015 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 5 παρ.1 Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015) εκτός από: α)το άρθρο 15, 
και β)τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ αντίστοιχα α) μέχρι την έναρξη ισχύος 
των άρθρων 179-194 και β) μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178 του αυτού νόμου 
4281/2014. 

1 με την επιφύλαξη νεότερης νομοθετικής πρόβλεψης 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  
 
ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΚΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
WWW.YIANNATSIS.GR 
38, ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
106 76, ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τ: (+30) 210 7231076 
F: (+30) 210 7231075 
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