
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
132/2015

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

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην  Αθήνα  σήμερα,  την  22α Ιουνίου  τoυ  έτoυς  δύo  χιλιάδες  δεκαπέντε  (2015)
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους
Αμπελοκήπους,  όπoυ  και  τα  γραφεία  της,  συνήλθε  η  Ολομέλεια  της  ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε  συνεδρίαση μετά από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα τακτικά
και αναπληρωματικά μέλη της Αρχής.

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

1. Πρόεδρος:                                   Δημήτριος Ράικος
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος:        Χρήστος Δετσαρίδης
3. Αντιπρόεδρος:                           Χριστίνα Μπουσουλέγκα 
4. Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
5. Μέλη:                                            Ευάγγελος  Καραμανλής 

                                              Ιωάννα Κουλούρη 
                                                           Δημήτριος Λουρίκας 
                                                           Δημήτριος Σταθακόπουλος 

Γραμματέας: Δημήτριος Πλουμιστός

Εισηγητές: 1) Σπύρος Παναγόπουλος, Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΔΗΣΥ
2) Ειρήνη Στρογγύλη, ΕΕΠ Νομικός, Στέλεχος της Δ/νσης Συντονισμού και
Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ

ΘΕΜΑ:  Υπαγωγή  σύμβασης  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  ακινήτου  στις  διατάξεις  τις
Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (2004/18/ΕΚ) και του ν. 4281/2014

Ι. Ιστορικό

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1506397/ΝΔ609/6-3-2015 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης
της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), ζητήθηκε η
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γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το αν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ακινήτου  εμπίπτει  ή  όχι  στις  διατάξεις  τις  Οδηγίας  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
(2004/18/ΕΚ) και του ν. 4281/2014

Επί του ανωτέρω ερωτήματος συντάχθηκε και τέθηκε υπ' όψιν της Ολομέλειας της
ΕΑΑΔΗΣΥ, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2765/18.6.2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου
της Αρχής, στην οποία  παρατίθενται οι κρίσιμες νομοθετικές διατάξεις και η νομική
εκτίμηση περί της υπαγωγής του διδόμενου πραγματικού σε αυτές. Ειδικότερα:

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

1. Το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζει τα
ακόλουθα:

“Άρθρο 2
Ορισμοί

(άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

2.  α)  «Δημόσιες  συμβάσεις»  είναι  συμβάσεις  εξ  επαχθούς  αιτίας,  οι  οποίες
συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων,
την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος
[...]

δ)  «Δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών»  είναι  δημόσιες  συμβάσεις,  πλην  των
δημοσίων συμβάσεων έργων ή προμηθειών,  οι  οποίες  έχουν ως αντικείμενο την
παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ”.

2.  Στο Παράρτημα ΙΙ  Α “Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο δ)”, στην κατηγορία υπ' αριθμ. 6 περιλαμβάνονται οι “Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες: α) υπηρεσίες ασφαλίσεων β) τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες”1, με
αριθμούς αναφοράς CPV “από 66100000-1 έως 66430000-3 και από 67110000-1
έως 67262000-1”.  Μεταξύ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της κατηγορίας 6
του  Παραρτήματος  ΙΙ  Α   περιλαμβάνονται  και  οι  υπηρεσίες  χρηματοδοτικής
μίσθωσης με CPV 66114000-2.

3. Το άρθρο 13 του πδ 60/2007 (άρθρο 16 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζει τα 
ακόλουθα:

1 Στην υποσημείωση (3) που αφορά την υπ' αριθμ. 6 κατηγορία αναφέρεται “Με εξαίρεση τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση 
τίτλων ..... Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίσταται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση 
δικαιωμάτων επ' αυτών. Ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, 
προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας”. 
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“Άρθρο 13 
Ειδικές εξαιρέσεις 

(άρθρο 16 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών,  οι  οποίες:  α)  έχουν  ως  αντικείμενο  την  αγορά  ή  τη  μίσθωση,  με
οποιουσδήποτε  χρηματοδοτικούς  όρους,  γης,  υφισταμένων  κτισμάτων  ή  άλλων
ακινήτων  ή  αφορούν  δικαιώματα  επ’  αυτών.  Οι  συμβάσεις  χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή
μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα [...]”.

4. Η 24η αιτιολογική σκέψη Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία:

“Στο  πλαίσιο  των  υπηρεσιών,  οι  συμβάσεις  απόκτησης,  μίσθωσης  ή  σύστασης
άλλων  δικαιωμάτων  επί  ακινήτων  παρουσιάζουν  ιδιάζοντα  χαρακτηριστικά,  τα
οποία  καθιστούν  απρόσφορη  την  εφαρμογή  των  κανόνων  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων”. 

5. Το άρθρο 27 παρ. 3 του ν.4281/2014 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζει
τα ακόλουθα:

“Άρθρο 27
 Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές /

αναθέτοντες φορείς
(άρθρα 13,15,16, 18 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 22, 24 και 25 Οδηγίας

2004/17/ΕΚ)

Οι διατάξεις του Μέρους Β` του παρόντος δεν εφαρμόζονται κατά τη σύναψη των
ακόλουθων συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς:
[1..., 2...]
3. Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες:
α)  Έχουν  ως  αντικείμενο  την  αγορά  ή  τη  μίσθωση,  με  οποιουσδήποτε
χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν
δικαιώματα επ`  αυτών.  Οι  συμβάσεις  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,  οι  οποίες
συνάπτονται  ταυτόχρονα,  πριν  ή  μετά  τη  σύμβαση  αγοράς  ή  μίσθωσης,  υπό
οιανδήποτε μορφή, διέπονται από τον παρόντα νόμο”.

6. To άρθρο 1 του ν. 1665/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την έννοια
της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζει τα ακόλουθα: 

“Άρθρο 1 
Έννοια 

1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
2 εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος,
κινητού  ή  ακινήτου,  ή  και  των  δύο  μαζί,  που  προορίζεται  αποκλειστικά  για
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επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό
του συγχρόνως το  δικαίωμα είτε  να  αγοράσει  το  πράγμα είτε  να  ανανεώσει  τη
μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι
το  δικαίωμα  αγοράς  μπορεί  να  ασκηθεί  και  πριν  από  τη  λήξη  του  χρόνου  της
μίσθωσης.

2.  Αντικείμενο  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  μπορεί  να  είναι  κινητό  ή  ακίνητο  που
αγόρασε  προηγουμένως  ο  εκμισθωτής  από  τον  μισθωτή.  Εξαιρείται  η  αγορά
ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία.

3. Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται [....]

4.  Όπου  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  θεσπίζονται  περιορισμοί  ως  προς  την
υπηκοότητα  του  ιδιοκτήτη  ακινήτων  ή  κινητών  πραγμάτων  κάθε  είδους,  οι
περιορισμοί αυτοί,  στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης,  κρίνονται  και στο
πρόσωπο του μισθωτή".

5.  Το  Δημόσιο  δύναται,  μέσω  της  Κτηματικής  Εταιρίας  του  Δημοσίου  (Κ.Ε.Δ.),  η
οποία  ενεργεί  ως  πληρεξούσια  του,  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του  Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, να συνάπτει, ως μισθωτής, συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης επί ακινήτων."

ΙΙΙ. Νομική εκτίμηση

1.  Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο επίμαχο ερώτημα, καθίσταται αναγκαία η
εξέταση της  φύσης και  ο  νομικός  χαρακτηρισμός της υπό ανάθεσης  σύμβασης,
ώστε να εξακριβωθεί εάν εν προκειμένω εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου ή του
δεύτερου  εδαφίου  της  περίπτωσης  α)  του  άρθρου  13  του  π.δ.  60/2007  και,
αντίστοιχα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4381/2014.

2.  Όπως προκύπτει από τα άρθρα 1-4 του ν. 1665/1986, χρηματοδοτική μίσθωση
είναι  η σύμβαση που καταρτίζεται  μεταξύ μίας εταιρείας ειδικού σκοπού ή ενός
πιστωτικού ιδρύματος (εκμισθωτής) και μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία ή
ενός  δημόσιου  φορέα  (μισθωτής),  με  την  οποία  ο  εκμισθωτής  παραχωρεί  στον
μισθωτή έναντι μισθώματος και για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα πράγμα (κινητό
ή  ακίνητο),  κατάλληλο  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  επιχείρησης  ή  του
επαγγέλματος ή της δραστηριότητας του τελευταίου, το οποίο είτε έχει ήδη στην
κυριότητά  του,  είτε  αγοράζει  κατόπιν  υπόδειξης  του  μισθωτή, παρέχοντας
συγχρόνως  στον  τελευταίο  το  δικαίωμα  είτε  να  αγοράσει  το  πράγμα  μετά  την
πάροδο  ορισμένου  χρόνου  με  μονομερή  δήλωσή  του,  είτε  να  ανανεώσει  τη
μίσθωση για ορισμένο χρόνο.

3. Από τον ορισμό της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθίσταται σαφές ότι
τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά αυτής παρουσιάζουν αρκετές ιδιομορφίες, και εκ
του λόγου αυτού το θέμα της νομικής φύσης της σύμβασης αυτής έχει απασχολήσει
τη νομολογία και τη θεωρία και έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις.  Ειδικότερα,
όπως έχει αποτυπωθεί στη νομολογία και γίνεται δεκτό από το μεγαλύτερο μέρος
της  θεωρίας,  η  σύμβαση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης δεν  είναι  απλή  σύμβαση
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μισθώσεως πράγματος (άρθρα 574-618 ΑΚ), αλλά χαρακτηρίζεται ως μία σύνθετη ή
μεικτή σύμβαση2, στην οποία ενυπάρχουν στοιχεία: 

α) Σύμβασης μίσθωσης πράγματος, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον
"τύπο" που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ3,

β) σύμβασης εντολής με την οποία ο εκμισθωτής εντέλλεται από τον μισθωτή να
διαπραγματευτεί το αντικείμενο και τους όρους της συμβάσεως πωλήσεως του υπό
μίσθωση πράγματος, την οποία θα καταρτίσει ο εκμισθωτής με τον προμηθευτή. Η
επιλογή του αγαθού, που θα αποτελέσει αντικείμενο της μισθώσεως, γίνεται από
τον μελλοντικό μισθωτή, ο οποίος είναι ελεύθερος να διαλέξει μόνος του το αγαθό
και τον αντίστοιχο προμηθευτή του,

γ) εκχώρησης απαιτήσεως από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή, των απαιτήσεων
του  πρώτου  κατά  του  προμηθευτή  από  τη  σύμβαση  πωλήσεως.  Πρόκειται  για
εκχώρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων (ένεκα υπάρξεως ελαττωμάτων ή ελλείψεως
συμφωνημένων  ιδιοτήτων  κ.λπ.)  και  όχι  για  τη  μεταβίβαση  ολοκλήρου  του
συμβατικού δεσμού και

δ) συμφώνου προαιρέσεως, συμφωνίας δηλαδή μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή ότι
ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα, είτε να αγοράσει το πράγμα, είτε να ανανεώσει
τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο.

4.  Ωστόσο,  το  κύριο  αντικείμενο  και  το  βασικό  περιεχόμενο της  σύμβασης
χρηματοδοτικής  μίσθωσης  είναι  η  μίσθωση  του  πράγματος4.  Συγκεκριμένα,  στη
σύμβαση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  ακινήτου  ενυπάρχει  μια  τριγωνική,  απλώς
σχηματική, και όχι τριμερής σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (εκμισθωτή,
μισθωτή και  προμηθευτή).  Συμβαλλόμενα  μέρη  είναι  αφ'  ενός  η  εταιρεία
χρηματοδοτικής  μίσθωσης,  η  οποία  κατέχει  το  ακίνητο,  το  οποίο  στην  συνέχεια
εκμισθώνει,  και  αφετέρου ο φορέας  του  ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,  ο  οποίος
μισθώνει  το  ακίνητο που επέλεξε  και  το  οποίο  προηγουμένως έχει  αποκτήσει  ο
εκμισθωτής. Ο προμηθευτής-πωλητής του ακινήτου δεν θεωρείται συμβαλλόμενο
μέρος στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου. 

5.  Επιπλέον,  ένα  από  τα  βασικότερα  στοιχεία  της  σύμβασης  χρηματοδοτικής
μίσθωσης αποτελεί και το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Η παραχώρηση της χρήσης του
κινητού ή ακινήτου πράγματος γίνεται  έναντι  μισθώματος,  το οποίο δεν συνιστά
απλά  οικονομικό  αντάλλαγμα  για  τη  χρήση  του  πράγματος,  αλλά  το  ύψος  του

2 Βλ. Απ. Γεωργιάδης, Νέες Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας, έκδοση 4η, παρ. Β 30, Β 62, σελ. 
42 και 53 αντίστοιχα, παρ. Β 96 έως και Β 112, σελ. 66 επ., ο ίδιος, Η χρηματοδοτική μίσθωση, ΝοΒ 35,1521 
επ. και  ενδεικτικά ΑΠ 454/2013 ΧρΙΔ 2014, 348 - ΑΠ 646/2011 ΕΕμπΔ 2011, 825 - ΑΠ 731/2007  ΔΕΕ 2007, 
826 - ΕφΑθ 660/2012 ΔΕΕ 2012,694 - ΕφΑΘ 486/2010 ΔΕΕ 2010, 579 - ΕφΑθ 3944/2009, ΔΕΕ 2009,213.

3 βλ. ΕφΑθ 4148/2007, “...η σύμβαση leasing διαφέρει από τη συνήθη μίσθωση ως προς την ευθύνη για το 
πράγμα και την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των συμβαλλομένων τόσο έντονα, ώστε να γεννιούνται 
αμφιβολίες για το αν μπορεί στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνει και λόγος για μίσθωση 
πράγματος....Οι κίνδυνοι τους οποίους συνήθως φέρει ο ιδιοκτήτης του πράγματος, μετατοπίζονται με τη 
χρηματοδοτική μίσθωση στο μισθωτή, η νομική θέση του οποίου, σχετικά με την ευθύνη για το πράγμα, 
ομοιάζει με αυτή του αγοραστή, ο οποίος έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος, Ο εκμισθωτής φέρει 
απλώς τον κίνδυνο της χρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο τυχόν αδυναμίας του μισθωτή να πληρώσει το 
μίσθωμα...”  

4 Βλ. Απόστολος Γεωργιάδης, ό.π. Β-99, σελ. 67 και τις εκεί παραπομπές σε αρθρογραφία

5



καθορίζεται ανάλογα με το κεφάλαιο που διέθεσε ο εκμισθωτής για την αγορά του
πράγματος, την απόσβεση του κεφαλαίου, το προσδοκώμενο κέρδος της εταιρείας,
τα  λειτουργικά  έξοδα  καθώς  και  τα  έξοδα  χρηματοδότησης,  όπως  τόκους  και
προμήθειες. 

6. Τέλος,  σκόπιμο είναι  να αναφερθεί  ότι  η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ακινήτου υποβάλλεται στον συστατικό τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και
υπόκειται  σε  ειδικές  διατυπώσεις  δημοσιότητας,  ανάλογες  με  αυτές  που
επιβάλλονται κατά την σύσταση μακροχρόνιων ενοχικών σχέσεων ή την μεταβίβαση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

7. Λαμβανομένων υπόψη των προπαρατεθεισών νομικών παραδοχών και σκέψεων,
κρίνεται  εν  προκειμένω  ότι  προέχων  χαρακτήρας  της  επίμαχης  σύμβασης
χρηματοδοτικής  μίσθωσης  υφισταμένου ακινήτου  δεν  είναι  η  παροχή
χρηματοδότησης ή πιστωτικής διευκόλυνσης για την απόκτηση ακινήτου,  αλλά η
παραχώρηση  της  χρήσης  και  –ενδεχομένως-  η  εν  συνεχεία  μεταβίβαση  της
κυριότητας συγκεκριμένου ακινήτου από τον εκμισθωτή στον μισθωτή, υπό ειδικούς
χρηματοδοτικούς  όρους  που  ενσωματώνονται  στην  σύμβαση  χρηματοδοτικής
μίσθωσης του ν. 1665/1986 και ότι κατά την σύναψη της εν λόγω  σύμβασης δεν
συνάπτεται  ταυτόχρονα,  πριν  ή  μετά,  αυτοτελής  σύμβαση  παροχής
χρηματοοικονομικής  υπηρεσιών,  υπό  την  έννοια   της  διάταξης  του  δευτέρου
εδαφίου της περίπτωσης α) του άρθρου 13 του π.δ. 60/200756.

8.  Τούτων  δοθέντων,  κρίνεται  ότι,  κατά  την  ορθή  ερμηνεία  της  διάταξης  της
περίπτωσης  α)  του  άρθρου  13  του  π.δ.  60/2007  εν  συνδυασμώ  με  τα
διαλαμβανόμενα  στην  24η  αιτιολογική  σκέψη  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ,  η
διαδικασία σύναψης της επίμαχης σύμβασης δεν υπόκειται στις διατάξεις του π.δ.
60/2007 και κατά ταύτα ούτε στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β του ν. 4281/2014,
στο  άρθρο  27  του  οποίου  προβλέπεται  αντίστοιχη  διάταξη  περί  εξαιρέσεως
συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση ακίνητων από το πεδίο εφαρμογής
αυτού.

IV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων,  με βάση το διδόμενο πραγματικό και  από την
υπαγωγή  αυτού  στις  προαναφερόμενες  και  ερμηνευόμενες  διατάξεις,  επί  του
τεθέντος  ερωτήματος  η  Ολομέλεια  της  Αρχής,  κατόπιν  της  αποχωρήσεως  των
αναπληρωματικών της μελών, με ομόφωνη απόφαση των τακτικών της μελών.

5 Συναφώς κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η εν λόγω διάταξη, που αφορά την υπαγωγή
των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη 
σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, έχει απαλειφθεί από το 
κείμενο της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα από το σημείο α) του 
άρθρου 10 που αφορά την περίπτωση της εξαιρούμενης σύμβασης για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων.

6 Βλ. συναφώς και Sue Arrowsmith “Law of Public and Utilities Procurement” Volume 1, 3rd Edition, 6-160,  
Sweet and Maxwell.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με αντικείμενο την μίσθωση, με δικαίωμα
ανανέωσης  της  μίσθωσης  ή  αγοράς,  υφισταμένου  ακινήτου,  αποτελεί  δημόσια
σύμβαση υπηρεσιών υπό την έννοια του άρθρου 2 του  π.δ.  60/2007 (άρθρ. 1 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), η οποία ωστόσο εξαιρείται, δυνάμει του άρθρου 13, περ. α)
του π.δ. 60/2007 από το πεδίο εφαρμογής και δεν ανατίθεται σύμφωνα με τους
λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες του ως άνω προεδρικού διατάγματος και, για
την ταυτότητα του νομικού λόγου, εξαιρείται ομοίως από το πεδίο εφαρμογής του
ν.4281/2014.

Αθήνα 22/6/2015

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                  Ο Πρόεδρος

 Δημήτριος Ράικος
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