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ΜΙΘΩΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ
Νομοθετικό πλαίσιο.
Α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185).
Β) Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Αϋ 19).
Γ) Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Αϋ 64).
Δ) 2014/24/Ε.Ε. Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις.
Σφμφωνα με τισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 199 του Ν. 3463/2006, οι διμοι, τα ιδρφματα και
τα νομικά τουσ πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, κακϊσ και οι ςφνδεςμοι, μποροφν να μιςκϊνουν
κινθτά πράγματα ιδιοκτθςίασ τρίτων, προκειμζνου να ικανοποιιςουν ςυγκεκριμζνθ τοπικι ανάγκθ,
μετά από φανερι και προφορικι μειοδοτικι δθμοπραςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ.
270/1981, το οποίο εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 194 του Ν. 1065/1980.
Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 2286/1995, ςτθν οποία παραπζμπουν οι
διατάξεισ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (παρ. 1 του άρκρου 1), προμικεια κεωρείται θ ςφμβαςθ από επαχκι
αίτια που ςυνάπτεται εγγράφωσ μεταξφ ενόσ δθμόςιου φορζα και ενόσ προμθκευτι με αντικείμενο
τθν αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ και τθ μίςκωςθ αγακϊν. Επίςθσ, κεωρείται προμικεια και θ
ςφμβαςθ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, μεταφοράσ ι και άλλων
εργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν προμικεια, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αξία αυτϊν υπερβαίνει τθν
αντίςτοιχθ των εργαςιϊν.
Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Π.Δ. 60/2007, ωσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
χαρακτθρίηονται όςεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ, τθ μίςκωςθ ι
τθ μίςκωςθ-πϊλθςθ, με ι χωρίσ δικαίωμα αγοράσ, προϊόντων. Δθμόςια ςφμβαςθ με αντικείμενο
τθν προμικεια προϊόντων, θ οποία καλφπτει, παρεμπιπτόντωσ, εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και
εγκατάςταςθσ, κεωρείται ωσ δθμόςια ςφμβαςθ προμθκειϊν, ενϊ δθμόςια ςφμβαςθ, θ οποία ζχει
ωσ αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπθρεςίεσ, κεωρείται ωσ δθμόςια ςφμβαςθ υπθρεςιϊν,
εφόςον θ αξία των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υπερβαίνει τθν αξία των προϊόντων που
περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ. Το ίδιο περιεχόμενο δίνεται και από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 2 τθσ αρικμ. 2014/24/Ε.Ε. Οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Φεβρουαρίου 2014, θ οποία πρζπει να ενςωματωκεί ςτο Ελλθνικό δίκαιο μζχρι τισ 18
Απριλίου 2016 (παρ. 1 του άρκρου 90 τθσ νζασ Οδθγίασ).
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Ειδικά για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τα νομικά τθσ πρόςωπα (διμοι και δθμοτικά
νομικά πρόςωπα), μζχρι τισ 14 Απριλίου 2014, θμζρα δθμοςίευςθσ ςτο Φ.Ε.Κ. του Ν. 4257/2014,
ίςχυαν οι διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 199 του Ν. 3463/2006, κατά τισ οποίεσ οι
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ κινθτϊν πραγμάτων εκ μζρουσ των Ο.Τ.Α. ρυκμίηονταν από τισ ειδικζσ
διατάξεισ του Π.Δ. 270/1981. Όμωσ, με το άρκρο 67 του Ν. 4257/2014 καταργικθκαν οι ειδικζσ
διατάξεισ περί μίςκωςθσ κινθτϊν πραγμάτων εκ μζρουσ των Ο.Τ.Α., όπωσ και θ μζχρι τρεισ (3)
μινεσ, χωρίσ διαγωνιςμό, μετά από ςχετικι απόφαςθ του δθμάρχου μίςκωςθ κινθτϊν πραγμάτων,
διότι ιταν αντίκετεσ με τισ γενικότερεσ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 και των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ, που ζχουν ενςωματϊκθκαν τθν ελλθνικι νομοκεςία με τα προεδρικά διατάγματα
59/2007 και 60/2007, ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι μιςκϊςεισ αγακϊν, κεωροφνται δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ προμθκειϊν και οφείλουν να εκτελοφνται, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία περί
προμθκειϊν (40/2015 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).
Επομζνωσ, μετά τθ ρθτι κατάργθςθ των ειδικϊν διατάξεων περί μίςκωςθσ κινθτϊν
πραγμάτων εκ μζρουσ των Διμων και των νομικϊν τουσ προςϊπων, οι ςυμβάςεισ που αφοροφν
αποκλειςτικά ςτθ μίςκωςθ κινθτϊν πραγμάτων ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν,
δθλαδι από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το Π.Δ. 60/2007 (για ςυμβάςεισ που λόγω ποςοφ εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ του κοινοτικοφ δικαίου). Εφόςον πρόκειται για μικτι ςφμβαςθ, θ οποία
περιλαμβάνει μίςκωςθ πράγματοσ και παροχι υπθρεςιϊν (όπωσ λ.χ. θ μίςκωςθ οχιματοσ με οδθγό
- χειριςτι), θ μίςκωςθ, ωσ ιδιαίτερθ μορφι προμικειασ, χαρακτθρίηει το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι θ οικονομικι τθσ αξία υπερβαίνει τθν αξία των υπθρεςιϊν. Αυτό προκφπτει
από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 2286/1995, κατά τισ οποίεσ οι μικτζσ ςυμβάςεισ
προμικειασ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι μιςκϊςεισ αγακϊν) και παροχισ υπθρεςιϊν
χαρακτθρίηονται από τον υπζρτερο ςε οικονομικι αξία, χαρακτιρα κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ, (ad
hoc αρικμ. 3687/2012 απόφαςθ VI Τμιματοσ, 155/2008 Πράξθ VII Τμιματοσ, 209/2014 Πράξθ Κλιμ.
Προλ. Ελ. VII Τμιματοσ, 2253/2011 Απόφαςθ VI Τμιματοσ, ΣτΕ 3932/2012, 715/2011, 2387/2009,
όπωσ και άρκρο 69 τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ του Ν. 4257/2014).
Κατά τθν αρικμ. 209/2014 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα
του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμβαςθ που περιλαμβάνει ταυτόχρονα τθν προμικεια αγακϊν και τθν
εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν, κεωρείται ςφμβαςθ προμικειασ ι ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν
ανάλογα με το αντικείμενο που, κατά τουσ όρουσ τθσ, ζχει προζχοντα χαρακτιρα. Για το ςκοπό αυτό
ςυνεκτιμάται, μεταξφ άλλων, θ αξία των επιμζρουσ παροχϊν, όταν ζχει οριςτεί χωριςτι τιμι για
αυτζσ (Ε.Σ. VI Τμ. 2253/2011, ΣτΕ 3932/2012, 715/2011, 2387/2009).
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 137/2014 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII
Τμιμα του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςε περίπτωςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μικτοφ χαρακτιρα, δθλαδι
προμικεια υλικϊν και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ, εξετάηεται ο προζχων χαρακτιρασ και το κφριο
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αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν τεχνικι ζκκεςθ. Υπό αυτό το πρίςμα
εκτιμικθκε πωσ μικτι ςφμβαςθ περιλαμβάνουςα προμικεια υλικϊν περίφραξθσ και εργαςίεσ
περίφραξθσ, φζρει τα χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, διότι ο ανακζτων Διμοσ με τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ απζβλεπε ςτθν εκτζλεςθ από τον ανάδοχο των εργαςιϊν περίφραξθσ και όχι
ςτθν προμικεια των υλικϊν περίφραξθσ, κακόςον θ τελευταία αποτελεί το μζςο για τθν εκτζλεςθ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και όχι αυτό κακ’ αυτό το αντικείμενο αυτισ. Εξάλλου, ο
χαρακτιρασ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, δεν αναιρείται από το γεγονόσ ότι
εκδόκθκε τιμολόγιο πϊλθςθσ και όχι τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, κακόςον ςτο πλαίςιο
ερμθνείασ τθσ βοφλθςθσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, τοφτο αποτελεί απλϊσ ςτοιχείο εκτίμθςθσ και
όχι ςτοιχείο κακοριςμοφ του χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ.
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 49/2012 πράξθ του ΣΤϋ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, όταν θ
ςφμβαςθ περιλαμβάνει τόςο ςτοιχεία ςφμβαςθσ δθμόςιου τεχνικοφ ζργου, όςο και ςτοιχεία άλλου
τφπου δθμόςιασ ςφμβαςθσ (προμικειασ ι υπθρεςίασ), πρόκειται δθλαδι για μικτι ςφμβαςθ, το
ςτοιχείο που κακορίηει ποιζσ είναι οι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ, είναι εκείνο το ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ
που είναι το κφριο, το κεντρικό δθλαδι ςτοιχείο γφρω από το οποίο διαρκρϊνεται θ ςφμβαςθ αυτι.
Το κφριο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτο πλαίςιο τθσ αντικειμενικισ εξζταςθσ του
ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γίνεται με βάςθ τισ ουςιϊδεισ υποχρεϊςεισ που
υπεριςχφουν και οι οποίεσ ακριβϊσ χαρακτθρίηουν τθ ςφμβαςθ, ςε αντίκεςθ με αυτζσ που ζχουν
απλϊσ παρεπόμενο ι ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα, ενϊ θ οικονομικι αξία αυτϊν δεν μπορεί να
αποτελζςει το αποκλειςτικό κριτιριο για τον προςδιοριςμό, αλλά είναι ζνα κριτιριο, το οποίο
ςυνεκτιμάται με τα λοιπά (βλ. ΔΕΚ, απόφαςθ τθσ 18.1.2007, C-220/05, Jean Auroux κλπ. κατά
Commune de Roanne, ςκ. 37-41, απόφαςθ τθσ 21.2.2008, C-412/04, Επιτροπι κατά Ιταλικισ
Δθμοκρατίασ, ςκ. 47-52, απόφαςθ τθσ 19.4.1994, C-331/92, Gestion Hotelera International SA κλπ.
ςκ. 23-29, πρβλ. ΣτΕ 2387/2009, βλ. Ε.Σ. απόφαςθ Τμ. Μείηονοσ-Επταμελοφσ Σφνκεςθσ 1656/2011,
πράξεισ Εϋ Κλιμ. 230/2011 και Στϋ Κλιμάκιο 117/2011).
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 40/2015 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII
Τμιμα, θ μίςκωςθ αγακϊν εκ μζρουσ των Ο.Τ.Α., θ οποία κατά ρθτι διάταξθ νόμου εμπίπτει ςτθν
ζννοια των ςυμβάςεων προμθκειϊν, ρυκμιηόταν ζωσ τισ 13-4-2014, από τισ ειδικζσ περί μιςκϊςεων
διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 270/1981. Μετά τθ ρθτι κατάργθςθ των ειδικϊν διατάξεων περί μίςκωςθσ
κινθτϊν πραγμάτων εκ μζρουσ των Ο.Τ.Α., οι ςυμβάςεισ που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθ μίςκωςθ
κινθτϊν πραγμάτων ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν, ενϊ προκειμζνου περί μικτισ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ πράγματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν, θ μίςκωςθ, ωσ ιδιαίτερθ μορφι
προμικειασ, χαρακτθρίηει το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ οικονομικι τθσ αξία υπερβαίνει τθν
αξία των υπθρεςιϊν. Αφοφ λοιπόν με το άρκρο 67 του Ν. 4275/2014 καταργικθκαν οι ειδικζσ
διατάξεισ περί μίςκωςθσ κινθτϊν πραγμάτων εκ μζρουσ των Διμων, θ αμιγισ ςφμβαςθ μίςκωςθσ
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κινθτοφ πράγματοσ (π.χ. οχιματοσ) ςυνιςτά ςφμβαςθ προμικειασ και ρυκμίηεται από τισ περί
προμθκειϊν διατάξεισ, ενϊ θ μικτι ςφμβαςθ μίςκωςθσ πράγματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν οδθγοφ
- χειριςτι ςυνιςτά ςφμβαςθ προμικειασ και παροχισ υπθρεςιϊν, για τθν οποία ςθμαςία για το
νομικό χαρακτθριςμό αυτισ ζχει το υπζρτερο οικονομικό αντικείμενο αυτϊν. Δεδομζνου ότι ςτισ
ςυμβάςεισ αυτζσ δεν προςδιορίηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ αξία τθσ αμοιβισ των χειριςτϊν των
οχθμάτων και ότι αυτι υπολείπεται ςθμαντικά τθσ μίςκωςθσ των οχθμάτων, θ όλθ ςφμβαςθ
χαρακτθρίηεται ωσ ςφμβαςθ προμικειασ, διότι θ μίςκωςθ οχιματοσ κυριαρχεί ςτο οικονομικό
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Συμπεραςματικά καταλιγουμε, ζχοντασ ωσ οδθγό τθ νομολογία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου,
πωσ ςτισ μικτζσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ κινθτοφ πράγματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν, εξετάηεται ο
προζχων χαρακτιρασ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον κυριαρχεί θ μίςκωςθ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ
περί προμθκειϊν και επομζνωσ προβαίνουμε ςτα προβλεπόμενα ςτον ΕΚΠΟΤΑ. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ, πρόκειται για ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν και εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Π.Δ.
28/1980.
Ειδικότερα, αν πρόκειται για μίςκωςθ οχιματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν οδθγοφ - χειριςτοφ
αυτϊν, ο προζχων χαρακτιρασ είναι θ μίςκωςθ κινθτοφ πράγματοσ, οπότε εφαρμόηονται οι
προβλεπόμενεσ από τον ΕΚΠΟΤΑ διατάξεισ. Εκτόσ αν, από τθ μελζτθ προκφπτει με ςαφινεια πωσ θ
αξία τθσ μίςκωςθσ του οχιματοσ είναι μικρότερθ από τθν αμοιβι τθσ εργαςίασ του χειριςτι, οπότε
κεωρείται παροχισ υπθρεςίασ και θ ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Π.Δ. 28/1980.
Πάντωσ, δεν αντίκειται ςτο νόμο ο χαρακτθριςμόσ τθσ ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθ μίςκωςθ
οχιματοσ με χειριςτι, ωσ παροχι υπθρεςίασ, διότι ανεξάρτθτα από το ποιο ςτοιχείο εκ των δυο
υπερτερεί (μίςκωςθ οχιματοσ και αμοιβι χειριςτι), ςθμαςία ζχει ο ςκοπόσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Και επειδι θ μικτι ςφμβαςθ (μίςκωςθ οχιματοσ με τον χειριςτι) ςυνάπτεται με ςκοπό τθν παροχι
υπθρεςιϊν (π.χ. χωματουργικζσ εργαςίεσ, εργαςίεσ εκςκαφισ, διαμόρφωςθσ χϊρων, αποκομιδισ,
μεταφοράσ, κακαριςμοφ ρεμάτων, κλπ), γίνεται φανερό πωσ μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ ςφμβαςθ
παροχισ υπθρεςίασ.

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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