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Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α' 151) τροποποιείται ως εξής: «2. Με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι
Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν
ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες μελέτες,
έργα ή εργασίες:». β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3586/2007 (Α'151) τροποποιείται ως εξής: «3. Οι Φ.
Κ. Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και
συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ'
εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με
εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που
έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της
«Εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων,
Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.),
εφόσον, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας,
κριθεί από το Δ.Σ. τους ότι ο Φορέας δεν διαθέτει
την απαιτούμενη υποδομή. Στις συμβάσεις της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α' 147).» γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α' 151) απαλείφεται. δ. Η παρ. 8 του
άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α'151) αναριθμείται σε
7 και τροποποιείται ως εξής: «7.α. Εντός των ορίων
που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου
διαγωνισμού ανά περίπτωση κι εφόσον η συνολική
δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το 10% της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύστερα
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση
του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες,
τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε
ιδιώτη μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν
υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις
διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α' 147). Οι Φ. Κ. Α.,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και
απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τη
σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των μελετών και
των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που
υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς πρόσθετη αμοιβή. β. Στην
περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων (του
πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, απαιτείται
επιπρόσθετα και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η
οποία θα εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης του οικείου
Δ.Σ.. γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου
διαγωνισμού ανά περίπτωση, οι Φ. Κ. Α. δύνανται,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
απόφαση του οικείου Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου
Υπουργού: i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα και
εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην
περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α' 151) τροποποιείται ως εξής: «2. Με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι
Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν
ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες μελέτες,
έργα ή εργασίες:». β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3586/2007 (Α'151) τροποποιείται ως εξής: «3. Οι Φ.
Κ. Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και
συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ'
εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με
εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που
έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της
«Εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων,
Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.),
εφόσον, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας,
κριθεί από το Δ.Σ. τους ότι ο Φορέας δεν διαθέτει
την απαιτούμενη υποδομή. Στις συμβάσεις της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α' 147).» γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α' 151) απαλείφεται. δ. Η παρ. 8 του
άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α'151) αναριθμείται σε
7 και τροποποιείται ως εξής: «7.α. Εντός των ορίων
που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου
διαγωνισμού ανά περίπτωση κι εφόσον η συνολική
δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το 10% της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύστερα
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση
του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες,
τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε
ιδιώτη μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν
υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις
διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α' 147). Οι Φ. Κ. Α.,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και
απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τη
σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των μελετών και
των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που
υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς πρόσθετη αμοιβή. β. Στην
περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων (του
πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, απαιτείται
επιπρόσθετα και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η
οποία θα εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης του οικείου
Δ.Σ.. γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου
διαγωνισμού ανά περίπτωση, οι Φ. Κ. Α. δύνανται,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
απόφαση του οικείου Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου
Υπουργού: i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα και
εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην
περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να
απευθύνονται σε θυγατρικές Τραπεζών και iv. να
απευθύνονται σε εταιρείες που συμμετέχουν στην
Ε.ΔΕΚ. Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρμογή της παραγράφου 3.
Ειδικότερα, οι Φ. Κ. Α. που διαθέτουν Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάθεσης των
μελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους
(περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκμηριώνουν
επαρκώς την ανάθεση αυτή. δ. Ακίνητα Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν με απόφαση των
Διοικητικών Συμβουλίων τους και έγκριση του
αρμόδιου Υπουργού, να εκμισθώνονται, μόνα ή κατά
ομάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1
και 2, 42 έως 49 του π.δ. 715/1979. Με τις
αποφάσεις των Δ.Σ. των Φορέων καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια, το ελάχιστο
μίσθωμα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης,
τα αποδεικτικά βιωσιμότητας της επιχείρησης, το
ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι
αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής
διάρκειας της μίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. ε. Για την ανάθεση μελέτης σε τρίτους,
ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται έγκριση της
απόφασης του οικείου Δ.Σ. από τον αρμόδιο
Υπουργό.» ε. Στο άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (Α' 151)
προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
άρθρα 6, 9 του ν. 3586/2007 εφαρμόζονται από
όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.» στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να παραχωρούνται
σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και
σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα
εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και
σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας,
έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν
τον φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της
χρήσης και μπορούν να συμψηφίζονται με το μηνιαίο
μίσθωμα κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του φορέα που
εκμισθώνει. ζ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του
Ε.Φ.Κ.Α., μετά την ένταξη του ΕΤΑΑ σε αυτόν, μπορεί
να προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1
και 2, 42 έως 49 του π.δ. 715/1979 για την
εκμίσθωση του Ξενοδοχείου «ΕΣΠΕΡΙΑ» μετά ή άνευ
του κινητού εξοπλισμού του. Ο μη παραχωρούμενος
εξοπλισμός μπορεί να διατίθεται για κοινωφελείς
σκοπούς. Στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του
Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται η χρονική διάρκεια της
μίσθωσης, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, οι
παρεχόμενες εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. η. Για τον προσδιορισμό του
μισθώματος των μισθώσεων των προηγούμενων
παραγράφων προηγείται εκτίμηση της μισθωτικής
αξίας από νόμιμα Πιστοποιημένο Εκτιμητή κατά τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4152/2013, εκ του
τηρουμένου στο Υπουργείο Οικονομικών μητρώου.
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