
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

245/2014

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, εδ.ια' του Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, την 24η  Ιουλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα Πέμπτη  και ώρα
10.00  π.μ.  και  επί  της  οδού  Κηφισίας  7  (5ος όροφος),  όπoυ  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:

1.  Πρόεδρος :        Ράϊκος Δημήτριος, 
2. Αντιπρόεδρος :   Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη         :         Καραμανλής Ευάγγελος

        Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
        Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  παρέστησαν  η  εισηγήτρια  κα  Μανδράκη  Μαρία,  Νομικός  Ειδικό
Επιστημονικό  Προσωπικό της Αρχής  και  η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Συντονισμού  και  Ελέγχου κα
Ευαγγελία Βλάχου οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας από τα μέλη
του Συμβουλίου της Αρχής.

Γραμματέας:  Αλεξάνδρα Γιαμά

Εισηγητής: Μαρία Μανδράκη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Ερώτημα:  Το  υπ’  αρ.  πρωτ.  84755/29.04.2014  έγγραφο-ερώτημα  του  Ενιαίου  Ταμείου  Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων  (Ε.Τ.Α.Α.),  το  οποίο  παρελήφθη  από  την  Αρχή  την  29.04.2014  (αριθ.  πρωτ.
εισερχομένου της Αρχής 1950/29.04.2014).

Με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  84755/29-04-2014  έγγραφο-ερώτημα  του  Ενιαίου  Ταμείου  Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων  (Ε.Τ.Α.Α.)  και  δη  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Κινητής  και  Ακίνητης  Περιουσίας,  που
παρελήφθη από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με αριθ. πρωτ. 1950/29-04-2014, με
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θέμα “Συμβολή στη σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντίστοιχου σχεδίου Σύμβασης
τύπου Συμφωνία – πλαίσιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ε.Τ.Α.Α.”,  ζητείται η άποψη
της Αρχής επί των ακόλουθων ερωτημάτων:
1) Ο καθορισμός του μέγιστου προϋπολογισμού των επιμέρους συμβάσεων, δηλαδή του μέγιστου ποσού
στο  οποίο  μπορεί  να  ανέλθει  η  αξία  των  επιμέρους  συμβάσεων,  είναι  υποχρεωτικό  από  το  θεσμικό
πλαίσιο να αναφερθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιου,

2)  Το  Π.Δ.  60/2007  θέτει  περιορισμό  ως  προς  τον  ελάχιστο  αριθμό  των  εταιρειών,  πρέπει  να  είναι
τουλάχιστον 3,  με τις  οποίες η Αναθέτουσα Αρχή θα συνάψει  συμφωνία-πλαίσιο.  Ενώ για το μέγιστο
αριθμό των εταιρειών δεν τίθεται περιορισμός, υπάρχει κάποια σχετική σύσταση, π.χ. ανάλογα με  το
πλήθος των επιμέρους συμβάσεων, ή μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με όλες τις εταρείες που
είναι πιστοποιημένες από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ που πληρούν τα κριτήρια επιλογής,

3) Η εγγραφή των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στον πίνακα
επιλογής της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, συνιστά τεκμήριο κατ΄αρχήν καταλληλότητας και πλήρωσης των κριτηρίων
αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής,τις  προϋποθέσεις  προσωπικής κατάστασης,την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική/ επαγγελματική ικανότητα της οικείας επιχείρησης,
προς παροχή του συνόλου ή μέρους των υπό Α έως Δ κατηγοριών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης
ακινήτων  προς  ΦΚΑ.  Η  εγγραφή  στον  πίνακα  επιλογής  έχει  διάρκεια  ισχύος  ενός  έτους,  ενώ  οι
εγγεγραμμένες  στον  πίνακα  επιχειρήσεις  υποχρεούνται  να  γνωστοποιούν  στην  ΕΔΕΚΤ  ΑΕΠΕΥ  κάθε
τροποποίηση ως προς τις συνθήκες που επηρεάζουν το δικαίωμα εγγραφής τους στον πίνακα επιλογής
στην οικεία κατηγορία υπηρεσιών, καθώς και ως προς τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί για την
εγγραφή τους στον πίνακα, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη μεταβολή. Επίσης, η ΑΔΕΚΤ
ΑΕΠΕΥ έχει τη δυνατότητα να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακινήτων  έχουν  παύσει  να  πληρούν  τα  οριζόμενα  από  την  παρούσα
πρόσκληση κριτήρια επιλογής. Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η ανάθεση εκ
μέρους  των  ΦΚΑ  στις  συγκεκριμένες  εταιρείες,είναι  υποχρεωτική  η  προσκόμιση  στο  Ταμείο  των
αντίστοιχων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων για την υπογραφή της Συμφωνίας πλαισίου
ή αρκεί η σχετική βεβαίωση από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

Ι. Νομικό πλαίσιο

1.  Σύμφωνα  με  τον  ν.4013/2011 “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” και στα
οριζόμενα, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 αυτού παρ. 2: 2.Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ια)
Παρέχει  συμβουλές  στις  αναθέτουσες  αρχές  με  δική  της  πρωτοβουλία  ή  ύστερα  από  αιτήματα  των
τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη
διεξαγωγή  των  διαδικασιών  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  και  την  ομοιόμορφη
εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3856/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 του
ν.3863/2010 “Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις”:

“1. Άρθρο 10 - Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων 
1.  Η  διαχείριση  και  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  ενεργείται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
2.  Με αποφάσεις  των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι  Φ.Κ.Α.,  στο πλαίσιο  αξιοποίησης  της ακίνητης
περιουσίας  τους,  υποχρεούνται  να  αναθέτουν  σε  εταιρίες  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακινήτων τα
ακόλουθα έργα και εργασίες:
α.Τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση
τους. 
β.  Τις  διαδικασίες  αγοράς,  πώλησης,  μισθώσεως,  εκμισθώσεως και  ανταλλαγής ακινήτων.  Τη σύνταξη
προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και
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ανταλλαγές  ακινήτων,  την  οργάνωση  αρχείου  ακινήτων,  καθώς  και  την  έρευνα  αγοράς  για  αγορές,
πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων. 
γ. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών, με τα
οποία εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων. 
δ. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας,  καθώς και
εργασίες συντήρησης των ακινήτων. 
ε.  Την ανάληψη και  διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή
εκτέλεση τεχνικών έργων. 
στ.  Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης  τίτλων μεταφοράς  συντελεστή δόμησης ακινήτων που
έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης. 
ζ.  Τις  αποτυπώσεις  οικοπέδων και  κτιρίων,  τις  επιθεωρήσεις  και  πραγματογνωμοσύνες  των ακινήτων,
καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων. 
η. Κάθε άλλη απαιτούμενη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση
οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες. 
3.  Η  ανάθεση  γίνεται  με  συμβάσεις  που  βασίζονται  σε  συμφωνίες-πλαίσια. Οι  Φ.Κ.Α.  συνάπτουν
συμφωνίες - πλαίσια με τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το
σύστημα  επιλογής  της  «Εταιρείας  Διαχείρισης  Επενδυτικών  Κεφαλαίων  Ταμείων  Ασφάλισης  Ανώνυμη
Εταιρεία  Παροχής  Επενδυτικών  Υπηρεσιών»  (Ε.Δ.Ε.ΚΤ.  Α.Ε.Π.Ε.Υ.),  ακολουθώντας  τους  διαδικαστικούς
κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α`) και στο παρόν άρθρο. Η επιλογή των συμβαλλομένων
στη συμφωνία γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α`). Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες- πλαίσια για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων
που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας. 
4. Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο
τρόπος  πληρωμής,  καθώς και  κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εκτέλεση  του  έργου.  Με την  ίδια
σύμβαση  δύναται  να  παρέχεται  πληρεξουσιότητα στους  αντισυμβαλλόμενους  της  παραγράφου 2  του
παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για
λογαριασμό  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Φ.Κ.Α.,  στην ευθύνη  του οποίου  εναπόκειται  η  οριστική
απόφαση  αγοράς,  πώλησης,  μίσθωσης  και  εκμίσθωσης  ακινήτων  και  η  εν  γένει  αξιοποίηση  της
περιουσίας.
5.  Οι  εταιρίες  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακινήτων  στις  οποίες  ανατίθενται  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες,
δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α`), κατά την εκπλήρωση του
ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων
και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α..
6.  Οι  εταιρίες  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακινήτων  επιλέγονται  από  την  Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.  Α.Ε.Π.Ε.Υ.  που
δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες διαχείρισης και
αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας αρχομένης από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα επιλογής, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α..
Στο σύστημα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν
προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής και η προσφορά τους είναι σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
Η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να
υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό να γίνει δεκτή στο
σύστημα,  και  ενημερώνει  το  ταχύτερο  δυνατό  την  προσφέρουσα,  σχετικά  με  την  αποδοχή  της  στο
σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς της. 
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Επίσης,  η  Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.  Α.Ε.Π.Ε.Υ.  υποχρεούται  να  διαγράφει  από  το  σύστημα  επιλογής  όσες  εταιρίες
διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική προκήρυξη
κριτήρια επιλογής. 
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
8. Μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, μπορεί να
ανατίθενται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις Τεχνικές
Υπηρεσίες  τους,  οποτεδήποτε  αυτό  κριθεί  σκόπιμο  και  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  η  διαδικασία  της
παραγράφου 3  του  παρόντος  άρθρου.  Τα  ανωτέρω έργα και  εργασίες  μπορεί  να  ανατίθενται  και  με
εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.  3316/2005  (Α  42)  και  του  ν.  3669/2008  (Α  116),  με  απόφαση  των
Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. εφόσον η ετήσια προγραμματιζόμενη δαπάνη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
αντίστοιχων μελετών, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
2. Η διαδικασία επιλογής των εταιριών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων από την Ε.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`) καταργούνται ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου/ Έως τότε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.”.

3.  Στην  με  αριθμ.πρωτ.  Β1/7/26585/5172/09.11.2011  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με θέμα “Δημοσίευση από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ του πίνακα επιλογής εταιρειών διαχείρισης και
αξιοποίησης  ακίνητης  περιουσίας  των  ΦΚΑ”  αναφέρεται,  μεταξύ  άλλων:  “Οι  Φορείς  Κοινωνικής
Ασφάλισης υποχρεούνται να αναθέτουν τα έργα και τις εργασίες, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στην
παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.3863/2010, σε εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, οι οποίες
περιλαμβάνονται  σε  πίνακα  επιλογής,  ο  οποίος  καταρτίζεται  με  ευθύνη  της  ΕΔΕΚΤ  ΑΕΠΕΥ  μετά  τη
δημοσίευση εκ μέρους της σχετικής προκήρυξης”.

4. Σύμφωνα με το Προοίμιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  31ης  Μαρτίου  2004  “περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”

Σκέψη 2: Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των
αρχών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή  περιφερειακής  διοίκησης  και  άλλων  οργανισμών  δημοσίου  δικαίου,
υπόκειται  στην  τήρηση  των  αρχών  της  συνθήκης,  ιδίως  στην  αρχή  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  των
εμπορευμάτων,  στην  αρχή  της  ελευθερίας  της  εγκατάστασης  και  της  ελεύθερης  παροχής  υπηρεσιών,
καθώς  και  στις  αρχές  που  απορρέουν  από  αυτές,  όπως  η  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης,  η  αρχή  της
αποφυγής διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της
διαφάνειας.  Εντούτοις  για  δημόσιες  συμβάσεις  που  υπερβαίνουν  κάποια  αξία,  είναι  σκόπιμο  να
εκπονούνται  διατάξεις  κοινοτικού  συντονισμού  των  εθνικών  διαδικασιών  για  τη  σύναψη  αυτών  των
συμβάσεων, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα
τους και να εγγυώνται το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. [...]

Σκέψη 11:  Θα πρέπει να προβλεφθούν, αφενός, ένας κοινοτικός ορισμός των συμφωνιών πλαίσιο και,
αφετέρου, ειδικοί κανόνες για τις συμφωνίες πλαίσιο που συνάπτονται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Βάσει αυτών των κανόνων, όταν μια αναθέτουσα αρχή συνάπτει
συμφωνία- πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η οποία αφορά μεταξύ άλλων, τη
δημοσιότητα, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των προσφορών, μπορεί να συνάπτει κατά
τη  διάρκεια  της  συμφωνίας-πλαίσιο  συμβάσεις  βάσει  αυτής,  είτε  εφαρμόζοντας  τους  όρους  που
περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο είτε, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι εκ
των προτέρων στη συμφωνία-πλαίσιο,  αφού επαναδιαγωνισθούν  τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο  για
τους μη καθορισθέντες όρους. [...]
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Σκέψη 36:  Η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού  στον  τομέα των δημοσίων συμβάσεων απαιτεί  τη
δημοσιότητα σε κοινοτικό επίπεδο των σχετικών προκηρύξεων που συντάσσουν οι αναθέτουσες αρχές των
κρατών μελών. [...]

Σκέψη 46: Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που
εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας,  της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της
αρχής της ίσης μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού
ανταγωνισμού. Συνεπώς, ενδείκνυται να γίνεται δεκτή η εφαρμογή δύο μόνο κριτηρίων ανάθεσης,ήτοι των
κριτηρίων “της χαμηλότερης τιμής” και της “πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς”.

5. Σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16-03-2014) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ”περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ  της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005:

Άρθρο 2, παρ.5. 

Συμφωνία  –  πλαίσιο  είναι  μια  συμφωνία  που συνάπτεται  μεταξύ μίας  ή περισσοτέρων αναθετουσών
αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που
διέπουν τις  συμβάσεις  που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως
όσον αφορά στις τιμές και ενδεχομένως τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Άρθρο 3 

Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων 

Οι  αναθέτουσες  αρχές  αντιμετωπίζουν  τους  οικονομικούς  φορείς  ισότιμα  και  χωρίς  διακρίσεις  και
ενεργούν με διαφάνεια.

Άρθρο 8 

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων,  των συμφωνιών-πλαίσιο και
των δυναμικών συστημάτων αγοράς, παρ.9 αυτού:

Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία  που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών.

Και παρ.3 του άρθρου 8:

Κανένα  σχέδιο  έργου  και  καμία  σύμβαση  προμήθειας  ή  υπηρεσιών  δεν  επιτρέπεται  να  κατατμηθεί,
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 

Συμφωνίες-πλαίσιο 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν Συμφωνίες-πλαίσια.

2.  Για τη σύναψη  μιας  συμφωνίας-πλαισίου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  ακολουθούν τους  διαδικαστικούς
κανόνες που ορίζονται  στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που
βασίζονται  στην  εν  λόγω  συμφωνία-πλαίσιο.  Η  επιλογή  των  συμβαλλομένων  στη  συμφωνία-πλαίσιο
γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51.

Οι  συμβάσεις  που  βασίζονται  σε  συμφωνία-πλαίσιο  συνάπτονται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
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Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου.

 Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις Συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται
σ` αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο.
Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.

 Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:

 - είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό,

 - είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που
επισημαίνονται  στη  συγγραφή  υποχρεώσεων  της  συμφωνίας-πλαισίου,  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 το αντικείμενο της σύμβασης.

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με
κάθε  σύμβαση,  λαμβανομένων  υπόψη  παραμέτρων,  όπως  η  πολυπλοκότητα  του  αντικειμένου  της
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενο τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως
την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης.

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

Άρθρο 50

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 

(άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή
παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2
σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46 παράγραφοι 1,2,5 και 6, 47 και 48.

[...]

2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
που εκδίδεται  από την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από τον  αρμόδιο  οργανισμό
πιστοποίησης.  Στα  πιστοποιητικά  αυτά  μνημονεύνται  τα  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  έγινε  η
εγγραφή στον κατάλογο/η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.

3.  Η  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους,  πιστοποιούμενη  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς,  ή  το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των
άλλων  κρατών  μελών,  τεκμήριο  καταλληλότητας  μόνο  σε  σχέση  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  43
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και 46
παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ)
και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών.
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4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν
είναι  δυνατόν  να  τίθενται  υπό  αμφισβήτηση  χωρίς  αιτιολόγηση.  Όσον  αφορά  στην  καταβολή  των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε
σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα.Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών
μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνο προς όφελος
των  οικονομικών  φορέων  που  είναι  εγκατεστημένοι  στο  κράτος  μέλος,  το  οποίο  έχει  καταρτίσει  τον
επίσημο κατάλογο.

5.  Για  την  εγγραφή  των  οικονομικών  φορέων  άλλων  κρατών  μελών  σε  επίσημο  κατάλογο  ή  για  την
πιστοποίηση τους από τους οργανισμούς  που αναφέρονται  στην παράγραφο 1, δεν είναι  δυνατόν να
ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς
που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες
στα άρθρα 43 έως 48.

Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των
άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν
τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες
αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

6. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο
ή την έκδοση του πιστοποιητικού,  πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα για την
απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

7.Οι  οργανισμοί  πιστοποίησης  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1,  είναι  οργανισμοί  που
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. 

[...]

Άρθρο 51

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

(άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ελαχίστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα
κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι είτε:

α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης,
ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά,τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας,η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική
συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, είτε

β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

2.  Με  την  επιφύλαξη  του  τρίτου  εδαφίου  της  παρούσης  παραγράφου,στην  προβλεπόμενη  στην
παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση,η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη
συγγραφή υποχρεώσεων,ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου,τη
βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με
τον  καθορισμό  μιας  διακύμανσης  (“ψαλίδας”)  με  το  κατάλληλο  εύρος.  Όταν,κατά  τη  γνώμη  της
αναθέτουσας  αρχής,δεν  είναι  δυνατή  η  στάθμιση  για  λόγους  που  μπορούν  να  αποδειχθούν,  η
αναθέτουσα  αρχή  καθορίζει,  στην  προκήρυξη  διαγωνισμού  ή  στη  συγγραφή  υποχρεώσεων,  ή  στο
περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας
των κριτηρίων αυτών.

6. Το άρθρο 9 του ν.4038/2012 “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (ΦΕΚ Α΄14/02/02/2012) ορίζει:

Άρθρο 9  Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007
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Μετά το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (Α'150) προστίθενται τα άρθρα
22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε, τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 22Α Συμφωνίες – πλαίσιο 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών
ορίων.

Οι συμφωνίες-πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές
που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς.

2.  Για  τη  σύναψη  μιας  συμφωνίας-πλαισίου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  ακολουθούν  τους  διαδικαστικούς
κανόνες  που  ορίζονται  στο  παρόν  άρθρο  σε  όλα  τα  στάδια  έως  την  ανάθεση  των  συμβάσεων  που
βασίζονται  στην  εν  λόγω  συμφωνία-πλαίσιο.  Η  επιλογή  των  συμβαλλομένων  στη  συμφωνία-πλαίσιο
γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

Οι  συμβάσεις  που  βασίζονται  σε  συμφωνία-πλαίσιο  συνάπτονται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξαρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου. 

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές  τροποποιήσεις  στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου,ιδίως στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς,ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες -πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο
που εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό. 

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται
σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο.
Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορέις, αυτοί πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. 

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:

-είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό 

-είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως άλλων όρων που
επισημαίνονται  στη  συγγραφή  υποχρεώσεων  της  συμφωνίας-πλαισίου,  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 το αντικείμενο της σύμβασης.

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με
κάθε  σύμβαση,  λαμβανομένων  υπόψη  παραμέτρων,όπως  η  πολυπλοκότητα  του  αντικειμένου  της
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. 

Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής
της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενο τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως
την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. 
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δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

Όταν το αντικείμενο της σύμφωνίας-πλαισίου 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. 

Στην  περίπτωση  των συμφωνιών  –  πλαίσιο  με  περισσότερους  οικονομικούς  φορείς,  οι  προσφέροντες
καταθέτουν  κατά  την  υποβολή  των  προσφορών  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75)  ότι
εξακολουθούν  να  πληρούν τα  κριτήρια ποιοτικής  επιλογής  της  αρχικής  διακήρυξης,  βάσει  της  οποίας
συνήφθη η συμφωνία-πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.

5.  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  για  τη  σύναψη  της  συμφωνίας-πλαισίου  υποχρεούνται  να
καταθέσουν  εγγύηση  συμμετοχής  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  1%  επί  της  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας-πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στην περίπτωση β'  της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Π.Δ.  60/2007 σύμφωνα με την παρ.  9 του
άρθρου 8 του Π.Δ. 60/2007 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας της συμφωνίας-πλαισίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό
αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, η
οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας,
σύμφωνα με  το  εδάφιο  στ'  της  παραγράφου 2  του  παρόντος  άρθρου.  Προκειμένου  να  υπογραφεί  η
εκτελεστική  σύμβαση  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  καταθέσει  πρόσθετη  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης  της  σύμβασης  αυτής,  σύμφωνα  με  τα  εκάστοτε  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών
Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007, Α' 150).

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Οι συμφωνίες πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις. 

7.  Με το άρθρο  239 του ν.4072/2012 “Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου” “ανατίθεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης η
αρμοδιότητα  της  σύναψης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  ως  Κεντρικής
Αναθέτουσας Αρχής με στόχο την ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και την
επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών” (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου).  

Στην παρ. 2 του άρθρου 239 του Ν. 4072/2012 ορίζεται: [...]  Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισμού
Υπηρεσιών  εφαρμόζεται  αναλογικά  το  Π.Δ.  118/2007  (Α΄150)  ή  οι  οικείοι  Κανονισμοί  προμηθειών  ή
υπηρεσιών φορέων κατά περίπτωση. 

8.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  Π.Δ.  118/2007  “Κριτήρια  επιλογής,  προσόντα  και  δικαιολογητικά
συμμετοχής και κατακύρωσης”:

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους,τα
εξής:

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.

β.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii.Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

-δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα  αναφερόμενα  στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
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-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ.  α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
καταστάσεις,

-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

-είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2)  του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
κατάσταση.

[...]

2.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  κατά το άρθρο 20 του παρόντος,  ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης  ειδοποίησης  σ'αυτόν,  με  βεβαίωση  παραλαβής  ή  σύμφωνα  με  τον  Ν.  2672/1998  (Α'  290),
οφείλει  να  υποβάλλει  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  εξής  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος.:

[...]

ΙΙ. Νομική εκτίμηση 

Α. Εξ  αφορμής των ερωτημάτων του  φορέα  επισημαίνονται  επί  της  αρχής  τα  κάτωθι  ως  προς  τις
διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3863/2010:

Η Οδηγία 2004/18 περιλαμβάνει δύο άρθρα (46 και 52, όπως αυτά ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη
τάξη με  τα άρθρα  44 και  50 του Π.Δ.  60/2007 αντίστοιχα),  οι  διατάξεις  των οποίων ορίζουν θέματα
σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν την εγγραφή των οικονομικών φορέων σε
ορισμένο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η  μεν  διάταξη  του  άρθρου  44  του  Π.Δ.  60/07  καθιερώνει  ως  προαιρετικό  ειδικό  λόγο  αποκλεισμού
(κριτήριο ποιοτικής επιλογής)  την μη εγγραφή του οικονομικού  φορέα σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, η δε διάταξη του άρθρου 50 του Π.Δ. 60/2007 καθιερώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να
θεσπίσουν επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, η εγγραφή στους οποίους μπορεί
να αποτελέσει τεκμήριο καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για την ανάθεση των
δημοσίων συμβάσεων.  Επιπρόσθετα, οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να συνάγεται τεκμήριο καταλληλότητας σε σχέση
με  την  μη  συνδρομή  των  υποχρεωτικών και  προαιρετικών  λόγων  αποκλεισμού,  καθώς  και  με  την
απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών/επαγγελματικών ικανοτήτων των
υποψήφιων οικονομικών φορέων. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή στον
επίσημο κατάλογο δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση.  

Εν  προκειμένω,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  49  παρ.  6  του  Ν.  3863/2010  οι  εταιρείες  διαχείρισης  και
αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  που δημοσιεύει “προκήρυξη διαγωνισμού”
για  εγγραφή  στον  πίνακα  επιλογής  επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαχείρισης  και  αξιοποίησης
ακινήτων της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  με την οποία καλεί όλες τις  ενδιαφερόμενες εταιρείες διαχείρισης και
αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας αρχόμενης από
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα επιλογής (ήτοι στον
κατάλογο), προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης “έργων και εργασιών αξιοποίησης
ακινήτων  περιουσίας  Φ.Κ.Α”.  Στο  σύστημα  επιλογής  γίνονται  δεκτές  όσες  εταιρείες  διαχείρισης  και
αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν “προσφορές” των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής
και  η  προσφορά  τους  είναι  σύμφωνη  προς  τη  “συγγραφή  υποχρεώσεων  και  τα  λοιπά  τεύχη  του
διαγωνισμού” κατά τη διατύπωση του άρθρου, η δε (επόμενη) διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων
μέσω συμφωνίας πλαίσιο περιγράφεται στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου
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Η  αιτιολογική  έκθεση  του  νόμου  αναφέρει  για  το  άρθρο  49:  “Με  την  προτεινόμενη  διάταξη
αντικαθίσταται το άρθρο 10 του Ν. 3586/2007 και ορίζεται ότι οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας τους σε εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, οι οποίες επιλέγονται μετά
από διαγωνισμό τον οποίο προκηρύσσει η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ. [...]”

Στο μέτρο που η επιβολή της υποχρέωσης εγγραφής στον εν λόγω πίνακα καθορίζει  τον αριθμό των
δυνητικών υποψηφίων συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και εργασιών
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α. μέσω συμφωνίας πλαίσιο,  η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς τη
συμβατότητα του με τους  κανόνες  του πρωτογενούς  και  παράγωγου ενωσιακού δικαίου ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό μέσω της
εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της
αναλογικότητας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007: “[...] Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων
κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνο
προς  όφελος  των  οικονομικών  φορέων  που  είναι  εγκατεστημένοι  στο  κράτος  μέλος,  το  οποίο  έχει
καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο. Και στη συνέχεια στην παρ.5 “... η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν
μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε
δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα
αποδεικτικά μέσα.” 

Στο μέτρο, συνακόλουθα, που η επιβολή της υποχρέωσης εγγραφής στον εν λόγω κατάλογο καθορίζει τον
αριθμό των δυνητικών υποψηφίων συμμετεχόντων σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών
διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακίνητης  περιουσίας,  όπως  αυτοί  προκηρύσσονται  από  τους  Φ.Κ.Α.,  η
σχετική πρόβλεψη είναι αποδεκτή μόνο στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας και υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του
στόχου αυτού του μέτρου (αρχή αναλογικότητας) και τεκμηριώνονται επαρκώς. 

Εν προκειμένω, το δομημένο, με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3863/2010, σύστημα κατάρτισης
πίνακα επιλογής από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει
χαρακτήρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση, περιορίζοντας πέραν του
αναγκαίου, άν όχι αποκλείοντας, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα/ δυνητικούς υποψηφίους για τη συμμετοχή
τους  στην  διαγωνιστική  διαδικασία  ανάθεσης  υπηρεσιών  και  εργασιών  αξιοποίησης  της  ακίνητης
περιουσίας των Φ.Κ.Α. 1

Περαιτέρω  δε  (βλ.  σχετικά   δεύτερο  και  τρίτο  ερώτημα)  και  στο  μέτρο  που  οι  φορείς  κοινωνικής
ασφάλισης υποχρεούνται να συνάπτουν συμφωνίες πλαίσια με τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης
ακινήτων,  που  έχουν  γίνει  δεκτές  από  το  σύστημα  επιλογής  της  Εταιρείας  Διαχείρισης  Επενδυτικών
Κεφαλαίων  Ταμείων  Ασφάλισης  Ανώνυμη  Εταιρεία  Παροχής  Επενδυτικών  Υπηρεσιών  (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ.),  θεσπίζεται  ένας  επιπρόσθετος  λόγος  αποκλεισμού  υποψηφίων  οικονομικών  φορέων  με
πιθανή πρόκληση στρέβλωσης του ανταγωνισμού .  Όταν θεσπίζονται πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού θα
πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της διασφάλισης τηρήσεως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας,  λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη  τα  επιτασσόμενα  στις  σκέψεις  11  και  36  του  προοιμίου  της
οδηγίας 2004/18, όπως αναφέρονται στο νομικό πλαίσιο της παρούσης. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται  στο σημείο αυτό ότι  από τις διατάξεις  του άρθρου 49 του Ν.  3863/2010
τίθεται θέμα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο,  στο βαθμό που αυτές επιβάλλουν  την διαδικασία
ανάθεσης  των  σχετικών  υπηρεσιών  μέσω  συμφωνιών  πλαίσιο, αποστερώντας  τη  δυνατότητα  στις
αναθέτουσες αρχές να κάνουν χρήση των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (μέσω
ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών ή και του ανταγωνιστικού διαλόγου), παρά την
σχετική επισήμανση του άρθρου 26 του πδ. 60/2007 (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) σύμφωνα με την

1 ΔΕΕ απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 1993 Vereniging Veronica Omroep Organisatie κατά Commissariaat voor de 
Media, C-148/91, Συλλογή της Νομοθεσίας 1993 I-00487, σκ.9, απόφαση της 31ης Μαρτίου 1993, Dieter Kraus 
κατά  Land Baden-Wurttemberg, C-19/92, σκ. 32.Βλ. σχετικά Γνώμη 4/2014 της Αρχής. 
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οποία “οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες πλαίσιο καταχρηστικά ή
κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό ”

Β. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα του φορέα σχετικά με τον καθορισμό του μέγιστου
προϋπολογισμού  των  επιμέρους  συμβάσεων  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη
σύναψη συμφωνίας πλαισίου:

Για τον υπολογισμό της αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο εφαρμόζονται καταρχήν οι διατάξεις του άρθρου
8 παρ. 9 του Π.Δ. 60/2007 που ορίζουν ότι “για τις συμφωνίες πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα
αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς Φ.Π.Α., του
συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας -πλαισίου ή του
δυναμικού συστήματος αγορών”. 

Επειδή, όμως,  οι συμφωνίες – πλαίσιο δεν παράγουν την ίδια δέσμευση με τις εκτελεστικές συμβάσεις
που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών, δέον είναι στη συμφωνία-πλαίσιο να διατυπώνονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις των συμβατικών σχέσεων που θα προκύψουν από τις εκτελεστικές συμβάσεις
(βλ. σχετικά Explanatory Note, Framework agreements,  Classic Directive,  document CC/2005/03_rev 1 of
14-07-2005, ενότητα 1.1.). Η ανωτέρω υποχρέωση δεν σημαίνει  ότι ο προϋπολογισμός των επιμέρους
εκτελεστικών συμβάσεων θα πρέπει να καθορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συμφωνία  –  πλαίσιο  με  την  έννοια  ενός  συγκεκριμένου  ποσού,  αλλά  μπορεί  να  οριοθετηθεί  σε
συνάρτηση με ένα ενδεικτικό πίνακα τιμών ανάλογα με την παροχή του συγκεκριμένου προϊόντος ή της
υπηρεσίας,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  επιλεγέν  σύστημα/μηχανισμός  οδηγεί  στον  καθορισμό
συγκεκριμένης τιμής για συγκεκριμένη υπηρεσία/προϊόν με αντικειμενικό τρόπο.

Συναφώς με το πρώτο ερώτημα βλ. και τις παρ. 15 και 25 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 3 της Αρχής με
ΑΔΑ Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ με θέμα “Η Συμφωνία – πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις”.

Σε  ό,τι  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα  του  φορέα  σε  σχέση  με  τον  καθορισμό  μέγιστου  αριθμού
συμμετεχόντων στη συμφωνία - πλαίσιο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/2007, συμφωνία πλαίσιο μπορεί να συναφθεί είτε
με ένα μόνο οικονομικό φορέα είτε με περισσότερους,  τουλάχιστον τρεις (3) εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθμός  οικονομικών  φορέων  που  πληρούν  τα  κριτήρια  επιλογής  ή/και  αποδεκτές  προσφορές  που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. 

Επιπρόσθετα στο Παράρτημα  VII του Π.Δ. 60/2007  “Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις”, Παράρτημα  VII Α  και  στοιχείο  18  ορίζεται:  “Για  τις  συμφωνίες  πλαίσιο:  αριθμός,
ενδεχομένως,  μέγιστος  προβλεπόμενος  αριθμός  των  οικονομικών  φορέων  που  θα  συμμετάσχουν,
προβλεπόμενη  διάρκεια  της  συμφωνίας-πλαίσιο,  με  διευκρίνιση,  ενδεχομένως  των  λόγων  που
δικαιολογούν διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών.”

Τέλος, στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/2007 προβλέπεται ότι “Η επιλογή των συμβαλλομένων στη
συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με�
το άρθρο 51. ” Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεκτοί για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δεν γίνονται όλοι
όσοι  υποβάλλουν  αποδεκτές  προσφορές,  αλλά  χωρεί  αξιολόγηση  των  προσφορών  τους  βάσει  των
κριτηρίων του άρθρου 51 και επιλέγονται μεταξύ τους οι επικρατέστεροι με βάση τα κριτήρια αυτά. 

Επομένως, έστω και εάν ρητά δεν προβλέπεται περιορισμός ως προς τον καθορισμό μέγιστου αριθμού
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ωστόσο πρέπει να καθορίζεται στην προκήρυξη ο ακριβής αριθμός
των  οικονομικών φορεών στους οποίους πρόκειται να ανατεθεί η συμφωνία πλαίσιο με βάση τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης που εφαρμόζονται στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Αυτό ισχύει κυρίως για λόγους αποτελεσματικότητας και επιτυχούς εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου.
Κατά τον καθορισμό του αριθμού αυτού, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να σταθμίζει τις δυνατότητες της
αγοράς,  τον  όγκο  και  το  είδος  των   προς  ανάθεση  υπηρεσιών,  την  ένταση  του  ανταγωνισμού  που
αναμένεται να προκληθεί κά. 

Συναφώς με το δεύτερο ερώτημα βλ. και  τις παρ. 18,19,20,21,  25, 30, 46 και 47 της  Κατευθυντήριας
Οδηγίας 3 της Αρχής με ΑΔΑ Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ “Η Συμφωνία – πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις”
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Στο  παράδειγμα  που  αναφέρεται  στο  τιθέμενο  ερώτημα,  η  σύναψη  συμφωνίας  πλαίσιο  με  όλες  τις
εταιρίες που είναι πιστοποιημένες από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα προσιδίαζε σε ανάθεση αυτής με διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τον -συγκεκριμένο- αριθμό οικονομικών φορέων του μητρώου, δίχως οποιαδήποτε
προηγούμενη  διαγωνιστική  διαδικασία,  έστω  και  μεταξύ  του  περιορισμένου  αυτού  αριθμού  των
οικονομικών φορέων του μητρώου.   

Τέλος,  σε  ό,τι  αφορά  το  τρίτο  ερώτημα  του  φορέα,  που  αναφέρεται  στην  υποχρεωτικότητα  της
προσκόμισης  στο  Ταμείο  δικαιολογητικών  και  νομιμοποιητικών  εγγράφων  για  την  υπογραφή  της
Συμφωνίας πλαισίου, και λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων επί της αρχής που αναφέρθηκαν
προκαταρκτικά, σημειώνονται τα κάτωθι: 

Όπως προκύπτει  από τα  προαναφερθέντα,  αυτό  που  ελέγχεται  στους  φορείς  που  εγγράφονται  στον
πίνακα  εταιρειών  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  ακινήτων  της  ΕΔΕΚΤ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.  είναι  αν  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  που  τάσσει  το  νομικό  πλαίσιο  όσον  αφορά  στο  δικαίωμα  συμμετοχής  (προϋποθέσεις
προσωπικής κατάστασης, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες).

Η  εν  λόγω πιστοποίηση  εάν  και  εφόσον  ακολουθεί  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  και  προσκομίζονται  οι
αναγκαίες αποδείξεις και δηλώσεις για την έκδοσή της  (Βλ. σχετικά άρθρο 50 παρ. 3 του Π.Δ. 60/2007),
συνιστά  τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 παρ.1 και παρ. 2 σημεία
α) έως δ) και ζ), 44, 45 παρ.1 σημεία β) και γ), και 46 παρ. 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους
υπηρεσιών. 

Από  τα  ανωτέρω  συνάγεται  ότι,  δέον  να  γίνεται  αποδεκτό  (για  την  συμμετοχή  στη  διαγωνιστική
διαδικασία) το πιστοποιητικό εγγραφής, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 50 του
Π.Δ.60/2007 που ορίζει ότι “Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύνται  τα δικαιολογητικά,  βάσει των
οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο/η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.”

Παράλληλα, με την επιφύλαξη τήρησης της παρ.5 εδ. 2 του άρθρου 50, που ορίζει ότι [...]  η εν λόγω
εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών
για  τη  συμμετοχή  τους  σε  δημόσια  σύμβαση,  οι  αναθέτουσες  αρχές  αναγνωρίζουν  τα  ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και αποδέχονται επίσης και άλλα
ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα, το εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής αποτελεί τεκμήριο καταλληλότητας
συμμετοχής και όχι προϋπόθεση συμμετοχής.

Συνακόλουθα και σε ό, τι αφορά το στάδιο της κατακύρωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6
παρ.  2  του  Π.Δ.118/2007  “Κριτήρια  επιλογής,  προσόντα  και  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και
κατακύρωσης”,  κατά  τρόπο  ώστε  να  μην  απαιτείται  η  προσκόμιση  άλλων  δικαιολογητικών πλην  της
βεβαίωσης της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., μόνο για εκείνα τα στοιχεία για τα οποία η βεβαίωση αυτή αποτελεί
τεκμήριο καταλληλότητας. 

                                                                                                                                Αθήνα,  25 Ιουλίου  2014

                                                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                                       Ο   Πρόεδρος

     

                                                                                                                                Ράϊκος  Δημήτριος
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