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Θέμα: « Διευκρινήσεις αναφορικά με την από 20-03-2020 ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 

και της δημόσιας διοίκησης» - Άρθρο 37ο «Κατεπείγουσες διατάξεις 

λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

 

Άρθρο 37 - «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

παρ. 1 περ. α’ 

«1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

 

 α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το 

προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς 

των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) 

και της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), καθώς και στον 

χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).». 

ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11 (2ος όροφος) ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 

ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com 
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Με το άρθρο 24ο , παρ. 2, εδ. α’,  της από 14-03-2020 ΠΝΠ προβλέφθηκε,  

κατ’ εξαίρεση και για λόγους κατεπείγοντος, η παράταση των συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 

σύμφωνα με το άρθρ. 206 ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) και αφορούν πρόσκαιρες 

επείγουσες και εποχικές ανάγκες, από (2) δύο μήνες κατ’ έτος (12 μήνες) - 

όπως καταρχήν ορίζει η διάταξη- σε τέσσερις (4) μήνες. 

Με τη νέα διάταξη αίρεται ο χρονικός περιορισμός των 12 μηνών της 

διάταξης του άρθρ. 206 ν. 3584/2007 και της διάταξης της περ. ιε’ παρ. 2 

άρθρ. 1 ν. 3812/2009 (που αφορά παρομοίως το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για επείγουσες-εποχικές- πρόσκαιρες ανάγκες) καθώς και ο 

χρονικός περιορισμός των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στη διάταξη της 

παρ. 1 άρθρ. 5 ΠΔ 164/2004 σύμφωνα με το οποίο «Απαγορεύονται οι 

διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου 

εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και 

με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των 

συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

μηνών». 

 

παρ. 1 περ. β’ 

 

β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της 

παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 55). 

 

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι για το προσωπικού που απασχολείται στους 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με 
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τη διάταξη του άρθρ. 206 ν. 3584/2007, ήτοι αυτούς που καλύπτουν 

πρόσκαιρες- εποχικές- επείγουσες ανάγκες- δεν δικαιούνται την «άδεια 

ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων» η οποία προβλέπεται στο άρθρ. 5 της 

από 11-03-2020 ΠΝΠ. 

 

παρ. 2 περ. α’  

 

2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020. 

 

 

Με την παρ. 1 άρθρ. 160 ν. 3463/2006 ορίζεται ότι «1. Ώσπου να αρχίσει να 

ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος 

Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του 

έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την 

πληρωμή μόνον:  α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 158,  β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, 

βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων Χρηματοδότησης από την 

Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης 

εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωση.» 

 

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι, ειδικά και μόνον για το έτος 2020,  η ως άνω 

προθεσμία (τέλη Μαρτίου) παρατείνεται μέχρι 31-05-2020.  
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παρ. 2 περ. β’  

 

β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία 

συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ. 6 του άρθρου 77 και την 

παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και για τους οποίους, έως της 

έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της 

οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ. α' της παρ. 7 του 

εικοστού τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν 

αναλόγως και για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., 

καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 

Με τη νέα αυτή διάταξη, που ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με την ισχύ του 

προϋπολογσμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ορίζεται ότι εφόσον οι 

προϋπολογισμοί των ΟΤΑ, α) έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συμβούλια 

(δημοτικά ή περιφερειακά), και β) έχουν την σύμφωνη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας (κατ’ άρθρ. 77 παρ. 6 και 78 παρ. 

3 ν. 4172/2013), ακόμη κιαν δεν έχει εκδοθεί – μέχρι την 20-03-2020- η 

απαιτούμενη απόφαση έγκρισης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

εκτελούνται άμεσα. Εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 7α άρθρ. 24ου της από 14-

03-2020 ΠΝΠ σύμφωνα με την οποία «. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που 

λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 

3852/ 2010 (Α’ 87).» 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
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Τα ανωτέρω, περί προϋπολογισμού των ΟΤΑ, ισχύουν αναλόγως και για τους 

προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). 

παρ. 3 

 

3. Στις συμβάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, των παρ. 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη 

σύμβαση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από 

το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι 

διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020. 

 

Για τις δαπάνες και συμβάσεις της παρ. 3 (συμβάσεις των ΟΤΑ που αφορούν 

προμήθεια υλικού και παροχή υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας ανάγκης λήψεως μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού και μπορούν να διενεργούνται με προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2 γ’ ν. 4412/2016)  της παρ. 5 (που αφορά δαπάνες ακυρωθέντων 

συνεδριακών εκδηλώσεων) του άρθρου 10ου  της από 11-03-2020 ΠΝΠ, και 

της παρ. 3 (που αφορούν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

εσωτερικών/εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων), 

της παρ. 4 ( συμβάσεις των ΟΤΑ που αφορούν την ανάθεση σε ιδιώτες 

κτηνιατρικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης 

των χοίρων και την αποφυγή διασποράς της νόσου, εφόσον δεν υπάρχει 
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κατάλληλο προσωπικό), της παρ. 6 (δαπανών που προκύπτουν από την 

ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων των ΟΤΑ) του άρθρου 24ου της από 15-

03-2020 ΠΝΠ, και για κάθε σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών των ΟΤΑ που αφορούν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση 

και την αποφυγή διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 και τη προστασία 

της δημόσιας υγείας, κατόπιν βεβαίωσης της αναθέτουσας αρχής, κατ’ 

εξαίρεση για αυτές τις ως άνω περιπτώσεις δαπανών/συμβάσεων, ο 

προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταρχήν αφορά τις 

συμβάσεις οικονομικής αξίας ίσης με 200.000 ευρώ και άνω (άρθρ. 36 ν. 

4129/2013), καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ και άνω. Οι διατάξεις 

αυτές ισχύουν αναδρομικά από 14-03-2020.  

 

παρ. 4  

 

4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί 

να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής 

προβολής του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α' 230) των περιφερειών και των 

Δήμων της χώρας. 

 

 

Με το άρθρο 30 ν. 3498/2006 υπό τον τίτλο «Τουριστική προβολή της χώρας» 

οριζόταν ότι «Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που 

αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών 

αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή 

διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή 

εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία 



7 
 

καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 

κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με 

χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του 

φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το 

γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος 

τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το 

Υπουργείο Τουρισμού...». 

Με τη νέα διάταξη της παρ. 4 παρέχεται στον οικείο Περιφερειάρχη ή 

Δήμαρχο η διακριτική ευχέρεια να αναστέλλεται με σχετική του απόφαση, 

ειδικά για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής 

προβολής κατά τη διαδικασία του ως άνω άρθρου των δήμων και 

περιφερειών της Επικράτειας. 

 

παρ. 5  

 

5. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες 

λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) 

μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα. 

 

Ειδικά, καθόσον αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (ύδρευση, 

αποχέτευση, καθαριότητα κ.ο.κ.), και των νομικών προσώπων αυτών (π.χ. 

Δ.Ε.Υ.Α.) , οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) , και οι οποίες 

λήγουν έως 30-06-2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) 



8 
 

μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους, ή 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.  

 

παρ. 6  

 

6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ' 

αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 108). 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 10 της αρ. 129/2534/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 108) 

«Καθορισμός δικαιούχων κτήσης κρατικών αυτοκινήτων» οριζόταν ότι «Για 

την περιστολή των δημόσιων δαπανών που προκαλείται και από την κίνηση 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μειώνουμε κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα 

όρια κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπονται στην προαναφερόμενη 

απόφασή μας, των αυτοκινήτων οχημάτων στα υπουργεία, περιφέρειες, 

ΝΠΔΔ, καθώς και στα εν γένει νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το 

δημόσιο, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των άλλων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας.».  

Με τη νέα διάταξη, η ανωτέρω μείωση της τάξεως 30% των ανώτερων 

επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων μεταξύ άλλων και των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων των ΟΤΑ αναστέλλεται έως 30-06-2020.  

 

παρ. 7  
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7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η 

καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών 

μονάδων και εντός κοιμητηρίων 

 

 

Από 01-03-2020 μέχρι και 31-05-2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων 

προς τους Δήμους για τις ισχύουσες μισθώσεις κυλικείων εντός των σχολικών 

κτιρίων και εντός κοιμητηρίων.  

 

παρ. 8  

 

8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου 

κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α' 

171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό 

διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να 

ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε 

περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. 

 

Με τις προηγούμενες ΠΝΠ ανεστάλη υποχρεωτικά και για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας η λειτουργία ευρέως κύκλου επιχειρήσεων 

με συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας). Για τις επιχειρήσεις 

αυτές, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη υποχρεωτικά, και οι οποίες κάνουν 

χρήση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το αρθρ. 3 ν. 1080/1980 (παλαιό 

άρθρ. 1 βδ. 24-9/20-10-1958), δύνεται η διακριτική ευχέρεια στο οικείο 
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δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία οι ως άνω 

υπόχρεοι καταβολής των τελών για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων 

μπορούν να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για όσο χρονικό 

διάστημα ισχύει ο περιορισμός υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα 

συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν 

ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. 

 

παρ. 9  

 

9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 

λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

25/1975 (Α' 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την 

απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές 

απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής. 

 

 

Στην ίδια κατεύθυνση με την προηγούμενη διάταξη, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους 

λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί 

να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α' 

74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση 
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αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές 

απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής. 

 

παρ. 10  

 

10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν 

προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) 

και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου». 

 

 

Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν 

προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  

Εν προκειμένω, δημιουργείται ερμηνευτικό ζήτημα για το ποία διαδικασία 

ακολουθείται για την ανάθεση συμβάσεων για παροχή γευμάτων και 

τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ήτοι εάν ακολουθείται η 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 ν. 4412/2016) ή αυτή της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρ. 32 ν. 4412/2016), 

και η οποία είναι η ενδεδειγμένη σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρ. 10 της από 
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11-03-2020 ΠΝΠ. Κρίνεται ως ακολουθητέα η δεύτερη αναφερόμενη ως άνω 

διαδικασία.  

 

παρ. 11 περ. α’  

 

11. α. Η περ. β' της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α' 204) αντικαθίσταται 

ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών 

Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους 

πόρους,». 

 

 

Προστίθεται με την νέα διάταξη στην περ. β’ της παρ. 9 άρθρ. 53 ν. 4314/2014 η 

φράση «συγχρηματοδοτούμενους πόρους».  

 

παρ. 11 περ. β’  

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α' 201) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων 

από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την 

κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής 

προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και 
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ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας 

υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα 

νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.» 

 

 

Με την ως άνω διάταξη, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης 

Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την 

προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, 

αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από 

φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή 

αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας 

και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα 

νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

Αθήνα, 23-03-2020 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε 

Πάνος Ζυγούρης 

 


