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ΓΝΩΜΗ
      1/2017

 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα,  την 10 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017)  ημέρα
Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της,
συνήλθε η  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από
σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της
Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

     Πρόεδρος :    Γεώργιος Καταπόδης 

     Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα 
     Μέλη: 1. Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης)

2. Δημήτριος Σταθακόπουλος
                            3.  Ερωφίλη Χριστοβασίλη

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
δικαιολογημένου κωλύματος.

Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στη Δ/νση Διοικητικής και
Οικονομικής  Υποστήριξης,  ο  οποίος  κλήθηκε  ως  γραμματέας  μόνο  για  τη  συγκεκριμένη
συνεδρίαση, από το Δ.Σ της Αρχής, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της Γραμματέως και
της αναπληρώτριας αυτής.

Εισηγήτρια:  Αικατερίνη  Θεοδωροπούλου,  Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου,
η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων,  Χριστίνα  Καξιρή,  η  αναπληρώτρια
Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών,  Μίνα  Καλογρίδου  καθώς  και  η
Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Μαρία
Μανωλάκη  και  ο  Αναπληρωτής  της  Διεύθυνσης  Υποστήριξης  και  Σχεδιασμού  Δημοσίων
Συμβάσεων , Παναγιώτης Σπάθαρης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας
ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του  Συμβουλίου της Αρχής.
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Σχετ:  Το με αριθμό πρωτ.  141169/29.12.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Προμηθειών  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  το  οποίο
υποβλήθηκε  στην  Αρχή  την  29.12.2016 και  έλαβε  αρ.  πρωτ.  εισερχ.  6559,  με  το  οποίο
διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ
υποπερ.  (γγ)  του  ν.4013/2011  επί  σχεδίου  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης με τίτλο «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κε-
ντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».

I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με αριθμό πρωτ. 141169/29.12.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσε-
ων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην
Αρχή την 29.12.2016 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 6559,  διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του
Υπουργού  Οικονομίας   και   Ανάπτυξης  Δ.  Παπαδημητρίου  με  τίτλο  «Συμφωνίες  πλαίσιο
έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρ-
θρου 41 του ν. 4412/16».
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στον καθορισμό συγκεκριμένων
κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 που θα συ-
νάπτονται υποχρεωτικά από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γε-
νικής Γραμματείας  Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας  και
Ανάπτυξης καθώς και των αναθετουσών αρχών για τις οποίες  αυτές προορίζονται.

ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ  του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρου-
μένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετου-
σών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.
2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περί-
πτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσε-
ων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα
του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμ-
φωνη γνώμη της Αρχής».

Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περι-
λαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρ-
θρο  2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ'  του ν. 4013/2011.

ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο  «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από
την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή

Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.2 Του  Ν.  2472/1997  (Φ.Ε.Κ.  50/Α/97)  «Προστασία  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.3 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.5 Του  Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ.  204/15-09-2011)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων–
Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (Πτωχευτικός  Κώδικας)  –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις,», όπως ισχύει
1.6 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
1.7 Του  Π.Δ.  63/2005  (Φ.Ε.Κ.  98/Α/22-04-2005)  «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.8 Του Π.Δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας».
1.9  Του Π.Δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού
του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του  Π.Δ.  123/2016  (Φ.Ε.Κ.  208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση  και  μετονομασία  του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού,  σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής  Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης,  μετονομασία  Υπουργείων
Εσωτερικών και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του  Π.Δ.  125/2016  (Φ.Ε.Κ.  210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12  Την  υπ´  αριθμ.  25288/06.03.2015  Κ.Υ.Α.  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού
Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  «Διορισμός  μετακλητού  Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 105). 
2. Το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4412/2016  (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016)  με το οποίο χορηγείται
εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
3. Τα καταχωρημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στοιχεία συμβάσεων των ετών 2014 έως 2016.
4. Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-16 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Οικονομίας (ΦΕΚ
Β/…..).
5.  Την  υπ΄  αριθμ.  ………..  σύμφωνη  γνώμη  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε

1. Τη διενέργεια από την Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της
Γενικής  Δ/νσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  &
Προστασίας  Καταναλωτή του  Υπουργείου  Οικονομίας  & Ανάπτυξης  διαγωνισμών  για  την
σύναψη συμφωνιών πλαισίου το έτος 2017 για τις κάτωθι προμήθειες και υπηρεσίες:
α) με  κωδικό αριθμό  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (Κανονισμός  ΕΚ
213/2008 της Επιτροπής) 
ι) 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» και 
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ιι) 30231310-3 «Επίπεδες οθόνες» και συγκεκριμένα επίπεδες οθόνες 19, 21,5 και 23 ιντσών,
για  κάλυψη  αναγκών των   κεντρικών  υπηρεσιών των  αναθετουσών  αρχών  του
παραρτήματος Α της παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της
παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των  αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως
20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά είδος,  εφαρμόζοντας  της  κατά περίπτωση διατάξεις  του ν.
4412/16.
β) με  κωδικό αριθμό  του κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (Κανονισμός  ΕΚ
213/2008  της  Επιτροπής)   42512200-0  «Κλιματιστικά  μηχανήματα  προσαρμοζόμενα  επί
τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9000 BTU, 12000
BTU και  18000  BTU,  για  κάλυψη  αναγκών  των  κεντρικών  υπηρεσιών  των  αναθετουσών
αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της
παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των  αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως
20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16.
γ) με  κωδικό αριθμό  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (Κανονισμός  ΕΚ
213/2008 της Επιτροπής) 31531000-7 «Λαμπτήρες» και συγκεκριμένα λαμπτήρες  LED τύπου
Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών
των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της
παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των  αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως
5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16.
δ) με  κωδικό αριθμό  του κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (Κανονισμός  ΕΚ
213/2008  της  Επιτροπής)  30197643-5  «Φωτοαντιγραφικό  χαρτί»  και  συγκεκριμένα
Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4 και ανακυκλωμένο χαρτί Α4, για κάλυψη αναγκών των
κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Β της παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της
παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των  αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως
40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16.
ε) με  κωδικό αριθμό  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (Κανονισμός  ΕΚ
213/2008  της  Επιτροπής)   90911200-8  «Υπηρεσίες  καθαρισμού  κτιρίων»,  για  κάλυψη
αναγκών  των  κεντρικών  υπηρεσιών  των  αναθετουσών  αρχών  του  παραρτήματος  Γ  της
παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της
παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των  αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως
60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16.

2. Από τις συμφωνίες πλαίσιο της παραγράφου 1 της παρούσης που διενεργεί και συνάπτει η
ΓΔΔΣΠ, εξαιρούνται οι Αναθέτουσες Αρχές που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της
παρούσης. 
3. Διαδικασίες για σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της
παρ. 1 που έχουν προκηρυχθεί από τις αναθέτουσες αρχές των παραρτημάτων Α  Β και Γ
πριν  από  την  έκδοση  της  παρούσης,  εξακολουθούν  να  ισχύουν.  Μετά  τη  λήξη  των
συμβάσεων της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά
για τα είδη της παρ. 1 στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τη ΓΔΔΣΠ.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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1. Υπουργείο Εσωτερικών (εκτός των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος),

2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
4.  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων),
5.  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
7.  Υπουργείο Εξωτερικών,
8.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
9.  Υπουργείο Οικονομικών,
10.  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
11.  Υπουργείο Υγείας,
12. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
13. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
14.  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
15.  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
16.  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
18.  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
19. Υπουργείο Τουρισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
1. Υπουργείο  Εσωτερικών  (εκτός  των  Αρχηγείων  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  και  του

Πυροσβεστικού Σώματος),
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
4.  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων),
5.  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
7.  Υπουργείο Εξωτερικών,
8.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
9.  Υπουργείο Οικονομικών,
10. Υπουργείο Υγείας,
11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
13.  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
14.  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
15.  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
17.  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
18. Υπουργείο Τουρισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Οικονομικών, 
4.  Υπουργείο Υγείας,
5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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IV. Συναφείς διατάξεις
Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-
11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:

Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
                            [...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι

συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή
τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών
μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9)  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών»  και  ως  «συμβάσεις  υπηρεσιών»  νοούνται  οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην
περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την
παροχή  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  κατά  την  έννοια  των
στοιχείων α '  και  β  ',  αντίστοιχα,  της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν
παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β)  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  γενικών  υπηρεσιών»  νοούνται  οι  συμβάσεις  που  έχουν  ως
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της
παρούσας  περίπτωσης,  συμπεριλαμβανομένων  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  που  ως
τέτοιες  νοούνται  εκείνες  που,  έχουν  ως  αντικείμενο  το  σχεδιασμό,  προγραμματισμό,
οργάνωση,  διαχείριση,  παρακολούθηση,  έλεγχο  και  αξιολόγηση  επιχειρησιακών  και
αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και
σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά
της  απαραίτητης  σχετικής  τεχνογνωσίας,  καθώς  και  την  παροχή  εξωγενών  υπηρεσιών
(outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές
υπηρεσίες  υπάγονται  ιδίως  οι  οικονομικές  μελέτες,  οι  κοινωνικές  μελέτες,  οι  μελέτες
οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες
συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7
ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης[...]
18)  ως «εθνικές  κεντρικές  αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται  οι  ΚΑΑ οι  οποίες,  πέραν των
ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και
συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.

Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της
περίπτωσης  10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2  εφόσον εφαρμόζουν τις  διατάξεις  που
προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν
υπερβαίνει  τα  τέσσερα  έτη,  εκτός  εξαιρετικών  περιπτώσεων,  δεόντως  δικαιολογημένων,
ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
2.  Οι  συμφωνίες  –  πλαίσιο  οι  οποίες  συνάπτονται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των
τεσσάρων  ετών  μπορεί  να  παραταθούν  χωρίς  όμως  αυτές  να  υπερβούν  το  ανώτατο
διάστημα  των  τεσσάρων  ετών  του  προηγούμενου  εδαφίου,  εφόσον  υπάρχει  η  σχετική
πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους
συμβάσεων,  που  συνάπτονται  εντός  του  χρόνου  υλοποίησης  της  συμφωνίας  –  πλαίσιο,
μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.
3.  Οι  συμβάσεις  που  βασίζονται  σε  συμφωνία-πλαίσιο  ανατίθενται,  σύμφωνα  με  τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5. Οι
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διαδικασίες  αυτές μπορούν να εφαρμόζονται  μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που
ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη
της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει  συναφθεί.  Οι  συμβάσεις  που βασίζονται  σε συμφωνία-
πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους
όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που
βασίζονται  σε  αυτή  τη  συμφωνία-πλαίσιο  ανατίθενται,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
συμφωνίας-πλαίσιο.  Για  την  ανάθεση  των  συμβάσεων  αυτών,  οι  αναθέτουσες  αρχές
μπορούν να διαβουλεύονται  γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι  συμβαλλόμενο
μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά
του.
5. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν
λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη
νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών
έργων,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  και  οι  αντικειμενικές  προϋποθέσεις  για  τον
προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις
εκτελέσει·  οι  εν  λόγω όροι  αναγράφονται  στα έγγραφα της σύμβασης για τη  συμφωνία-
πλαίσιο,
β)  όταν  στη  συμφωνία-πλαίσιο  αναφέρονται  όλοι  οι  όροι  που  διέπουν  την  παροχή  των
σχετικών  έργων,  υπηρεσιών  και  αγαθών,  εν  μέρει  χωρίς  προκήρυξη  νέου  διαγωνισμού,
σύμφωνα με την περίπτωση α΄, και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των
οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με
την περίπτωση γ΄, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα
έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνίαπλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριμένα έργα, αγαθά ή
υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους
όρους που ορίζονται  στη συμφωνία-πλαίσιο,  γίνεται  με αντικειμενικά κριτήρια,  τα οποία
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύμβασης
προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισμού. Οι δυνατότητες που προβλέπονται
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τμήμα
μιας συμφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των
σχετικών  έργων,  υπηρεσιών  και  αγαθών,  ανεξαρτήτως  αν  έχουν  τεθεί  όλοι  οι  όροι  που
διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τμήματα,
γ) αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή
έργων, υπηρεσιών και αγαθών, με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που
είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο.
6. Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται
στους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο,  και,
όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε
άλλους  όρους  που  αναφέρονται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  για  τη  συμφωνία-πλαίσιο,
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται
γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση,
β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε
συγκεκριμένη  σύμβαση,  λαμβανομένων  υπόψη  παραμέτρων  όπως  η  πολυπλοκότητα  του
αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών,
γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόμενης
προθεσμίας απάντησης,
δ) οι  αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την
καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
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7.  Όταν  το αντικείμενο της  συμφωνίας -  πλαίσιο με  περισσότερους οικονομικούς φορείς
υποδιαιρείται  σε  περισσότερα  τμήματα,  καλούνται  σε  διαβούλευση  μόνο  οι  οικονομικοί
φορείς  των  τμημάτων  που  ανταποκρίνονται  στο  εκάστοτε  αντικείμενο  της  εκτελεστικής
σύμβασης.
8. Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, στο
πλαίσιο των διαγωνισμών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄της παραγράφου 5:
α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειμένου οι
οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις,
όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο,
β)  πριν  από  την  ανάθεση  κάθε  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τον/τους
προσφέροντα/ες  στον/στους  οποίους  έχει  αποφασίσει  να  αναθέσει  τη  σύμβαση  να
υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και
κατά περίπτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79.
9.  Οι  συμφωνίες  –  πλαίσιο  και  οι  εκτελεστικές  αυτών  συμβάσεις  αποστέλλονται  για
προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
10.  Ειδικά,  για  δημόσιες  συμβάσεις  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονκών  υπηρεσιών,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  συμφωνίες-
πλαίσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή ως
άνω υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο
ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης
των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους
οποίους  θα  εκτελεσθούν  οι  συμβάσεις,  μπορούν  όμως  να  καθορισθούν  οι  τιμές  και
ενδεχομένως  οι  ποσότητες  αυτών.  Οι  συμφωνίες  -  πλαίσιο  συνάπτονται  ιδίως  για  την
εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που
συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%)
των  εγκεκριμένων  ετήσιων  πιστώσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τις  συμβάσεις  της
παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι
συμφωνίες  -  πλαίσιο  που  συνάπτονται  για  την  προετοιμασία  του  Φακέλου  Δημόσιας
Σύμβασης, κατά το άρθρο 45.

Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο
37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της
υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται
από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ  ή, στο βαθμό που
καθορίζεται  στο  δεύτερο  εδάφιο  της  παρ.  3  του  άρθρου  39”, συμφωνία-πλαίσιο  που
συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της
περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν  ένα  δυναμικό  σύστημα  αγορών  το  οποίο  διαχειρίζεται  μια  ΚΑΑ  μπορεί  να
χρησιμοποιείται  από  άλλες  αναθέτουσες  αρχές,  αυτό  αναφέρεται  στην  προκήρυξη
διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 3 έως 221) όταν:
α)  αποκτά  αγαθά  ή  υπηρεσίες  από  μία  ΚΑΑ  που  προσφέρει  τη  δραστηριότητα  της
υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την
ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ “ή, στο βαθμό που καθορίζεται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την
ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της
παραγράφου 1 του άρθρου 2.
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Ωστόσο,  η  εν  λόγω  αναθέτουσα  αρχή  φέρει  την  ευθύνη  για  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την
ίδια, όπως:
α)  η  ανάθεση  μιας  σύμβασης  στο  πλαίσιο  δυναμικού  συστήματος  αγορών  το  οποίο
διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από
μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει
των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα
συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφω-νίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται
μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
(Με την παρ. 2 του άρθρου 379 (Εναρξη ισχύος) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147
Α/8-8-16), ορίζεται ότι : “2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2 του άρθρου
79,258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών
και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών  συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών  την  18η  Απριλίου
2017,  εκτός  από τις  περιπτώσεις  όπου είναι  υποχρεωτική η  χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2
του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου
274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297”).
(Με  την  παρ.  11  του  άρθρου  376  (Μεταβατικές  διατάξεις)  του  παρόντος  νόμου  (Ν.
4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι : “11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να
επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων
επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22,
β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασμό των ανωτέρω μέσων”).
4.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν,  χωρίς  να  εφαρμόζουν  τις  διαδικασίες  του  παρόντος
Βιβλίου  να  αναθέτουν  μία  δημόσια  σύμβαση  για  την  παροχή  υπηρεσιών  κεντρικών
δραστηριοτήτων αγορών σε  μία  ΚΑΑ.  Αυτές οι  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών μπορούν
επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

Άρθρο 41 -  Ειδικές  ρυθμίσεις  σχετικά με τις  κεντρικές δραστηριότητες  αγορών και  τον
προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου
2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών,
β)  η  Γενική  Διεύθυνση  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  (ΓΔΔΣ  και  Π)  της  Γενικής
Γραμματείας  Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  (ΓΓΕ  και  ПК)  του  Υπουργείου
Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών και  γενικών
υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' και
γ)  η  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  (ΕΠΥ)  του Υπουργείου Υγείας για  δημόσιες  συμβάσεις
προμήθειας  ιατροτεχνολογικών,  υγειονομικών,  φαρμακευτικών  αγαθών  και  συναφών
υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού,  δύνανται  να  καθορίζονται  ΚΑΑ,  με  αρμοδιότητα  την  παροχή  κεντρικών
δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου
τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε
με  συνδυασμένη  εφαρμογή  των  κριτηρίων  αυτών.  Με  όμοια  απόφαση  καθορίζονται
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ειδικότερα  θέματα,  αντίστοιχα  με  αυτά  των  παραγράφων  3  και  4,  για  την  παροχή
συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές
ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα,
που  αφορούν  την  παροχή  κεντρικών  και  επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών  από  την
εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β)  οι  κατηγορίες  έργων,  αγαθών  και  υπηρεσιών,  που  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο
ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες
αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών
συστημάτων  αγορών  που  συνάπτονται  υποχρεωτικά,  από  τις  ΕΚΑΑ,  καθώς  και  οι
αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ,
πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της
απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1, για τα θέματα
αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης
β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ
' της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης
β  '  της  παραγράφου  1  αναφορικά  με  τα  θέματα  του  παρόντος  άρθρου,  καθώς  και  της
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης
γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με  απόφαση  του  Υπουργού  που  προΐσταται  της  ΕΚΑΑ  συγκροτούνται  οι  επιτροπές  των
περιπτώσεων α '  και β ',  αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες
τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος
λειτουργίας τους.
(Με     τις     παρ.     6,     7  του  άρθρου  376  (Μεταβατικές  διατάξεις)  του     παρόντος  νόμου  (Ν.
4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), ορίζεται ότι : “6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5
του  άρθρου  41,  η  απόφαση  της  παραγράφου  4  εκδίδεται  χωρίς  τη  γνωμοδότηση  του
συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39
του  π.δ.  118/2007  γνωμοδοτική  αρμοδιότητα της  Επιτροπής  Πολιτικής  Προγραμματισμού
Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι
οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις
συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”).
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού
ή  αποφαινομένου  οργάνου  της  ΚΑΑ,  μπορεί  να  ανατίθεται  στις  αναθέτουσες  αρχές  η
εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ,
αντίστοιχα.
7.  Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται  να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις
συμβάσεις αρμοδιότητας τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις
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συμβάσεις  που  αφορούν,  απαιτούν  ή  περιλαμβάνουν  διαβαθμισμένες  πληροφορίες.  Με
απόφαση  του  Υπουργού  που  προΐσταται  της  ΕΚΑΑ,  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  της
διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α)  η  δομή,  το περιεχόμενο,  τα καταχωριζόμενα στοιχεία,  τα έτη προγραμματισμού και  ο
χρόνος  υποβολής,  τροποποίησης  και  συμπλήρωσης  του  πίνακα,  β)  οι  κατά  περίπτωση
υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες
συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης
προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8.  Από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου,  όσον  αφορά  τις  προμήθειες  αγαθών  και
υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ
της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική
Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ)  δημόσια  νομικά  πρόσωπα που  λειτουργούν  με  τη  μορφή  ανώνυμης  εταιρείας  και  οι
μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.

V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και
κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα
άρθρα 39  έως  43  του  ν.  4412/2016  (Α΄  147)   περιλαμβάνονται  διατάξεις  σχετικά με  τις
τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές
Αγορών (άρθρα 40-41). 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 41 παρ. 1 ορίζεται, μεταξύ άλλων η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες
συμβάσεις  προμήθειας αγαθών και  γενικών υπηρεσιών ενώ περαιτέρω  α) με  την παρ.  3
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής
απόφασης  με  την  οποία καθορίζονται  όροι  για  την  ομαδοποίηση  και  σύναψη δημόσιων
συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες  δεν
συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που
μπορούν  να  αποτελούν  αντικείμενο  ομαδοποίησης  και  για  την  προμήθεια  των  οποίων
υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό
θέμα  και  β) με  την  παρ.  4,  στο  πλαίσιο  της  οποίας  διαβιβάζεται  το  παρόν  σχέδιο,
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής
απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται,  σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες
κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές
για  τις  οποίες  προορίζονται  και  οι   κατ΄  έτος,  πέραν  των  συμβάσεων  που  έχουν  ήδη
εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις. 
Σημειώνεται ότι σχέδιο ΥΑ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υποβλήθηκε στην
Αρχή, επί του οποίου η Αρχή εξέδωσε την αριθμ. 10/2016 Γνώμη.

VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
  Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, προβαίνει, σε εκτέλεση της υπουργικής απόφασης
της  παρ.  3  του  άρθρου  41  του  ίδιου  νόμου  με  την  οποία  καθορίσθηκαν  οι  όροι
ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΔΔΣΠ (βλ. αρθρ. 3 και 4 και 7 παρ. 1 αυτής),
στον καθορισμό συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων για προμήθεια αγαθών και παροχή
γενικών  υπηρεσιών,  που  θα  συναφθούν  υποχρεωτικά  από  την  ΓΔΔΣΠ  του  Υπουργείου
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  με  την  ιδιότητά  της  ως  ΕΚΑΑ,  στο  έτος  2017,  με  συμφωνία
πλαίσιο, καθώς και των συγκεκριμένων υπηρεσιών  των αναθετουσών αρχών για τις οποίες
προορίζονται.
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Σημειώνεται,  επιπλέον,  ότι  η  υπό κρίση απόφαση εκδίδεται  χωρίς  τη γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου-επιτροπής της παραγράφου 5 εδ. α΄ του ίδιου άρθρου, καθόσον δεν
έχει  εκδοθεί  ακόμα  η  προβλεπόμενη  κατά  την  παράγραφο  αυτή  υπουργική  απόφαση
συγκρότησης και τρόπου λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής (πρβλ παρ. 6 του άρθρου 376
του ίδιου νόμου).

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις,
κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 137954/22.12.2016 υπουργικής
απόφασης και  η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υπο-
βληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφω-
νίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1
β)  του  άρθρου  41  του  ν.  4412/16»,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.  2  περ.γ  (γγ)  του
ν.4013/2011, και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

       Αθήνα,  10 Ιανουαρίου 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                                   Γεώργιος Καταπόδης 
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