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Κατώτατα όρια κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/25 της 31.10.2019) 

         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ σε €, 

χωρίς ΦΠΑ   

Δημόσιες συμβάσεις έργων, άρθρο 5α  5.350.000 € 

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από ΚΚΑ 2, άρθρο 5β      139.000 € 

Διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται από ΚΚΑ, άρθρο 5β   139.000 € 

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και 
αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α προϊόντα, άρθρο 5β  

  139.000 € 

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και 
αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, άρθρο 5γ  

  214.000 € 

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που ανατίθενται από μη ΚΚΑ 3, άρθρο 5γ    214.000 € 

Διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται από μη ΚΚΑ, άρθρο 5γ     214.000 € 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες 4, άρθρο 5δ      750.000 € 5 

                                                 
1   Για την αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων των Οδηγιών, βλέπε άρθρο 6 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 17 Οδηγίας  2014/25/ΕΕ.  
2   Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 2 του ν.4412/16, νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α  ν.4412/16. 

       3   Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΚΑ.  
4 Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, άρθρα 107 – 110 ν.4412/2016, που συνάπτονται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   Α του ν.4412/2016. 
5  Το όριο των 750.000 ευρώ του άρθρου 5δ του ν.4412/2016 για κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες, δεν μεταβλήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/1828 της Επιτροπής.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&qid=1577179058340&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1577179526594&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&qid=1577179800775&from=EL
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                     Κατώτατα όρια κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1829 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019  (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L279/27 της 31.10.2019)   

        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ σε €, 

χωρίς ΦΠΑ 

Συμβάσεις έργων, άρθρο 235β   5.350.000 € 

Συμβάσεις προμηθειών, άρθρο 235α      428.000 € 

Συμβάσεις υπηρεσιών, άρθρο 235α      428.000 € 

Διαγωνισμοί μελετών, άρθρο 235α     428.000 € 

Συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 6, άρθρο 235γ   1.000.000 € 7 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  
 
 

Αντώνιος Μ. Νίκας, ΕΕΠ ΑΡΧΗΣ, Αν. Προιστ. Γραφείου Προέδρου, email: a.nikas@eaadhsy.gr,  τηλ 213-2124742   
   
 
 
 

  

                                                 
6  Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, άρθρα 318 – 321 ν.4412/2016, που συνάπτονται από οποιονδήποτε αναθέτοντα φορέα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β  

του ν.4412/2016. 
7  Το όριο του 1.000.000 ευρώ του άρθρου 235γ του ν.4412/2016 για κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες, δεν μεταβλήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/1829 της Επιτροπής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&qid=1577179322493&from=EL
mailto:a.nikas@eaadhsy.gr

