
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
_____________________________________ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 
                        ΜΕΡΟΣ Ι –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Άρθρο  

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 
3. Αρχές για την ανάθεση συμβάσεων. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

4.  Δικαιούμενοι συμμετοχής. 
5. Κοινοπραξίες. 
6. Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. 
7. Εχεμύθεια. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Τμήμα 1 – Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
 

  8. Αναθέτοντες φορείς. 
 

Τμήμα 2 – Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής 
 

  9. Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός. 
10.   Ύδωρ. 
11.   Υπηρεσίες μεταφορών. 
12.   Ταχυδρομικές υπηρεσίες. 
13. Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα 

και άλλων στερεών καυσίμων, καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους 
αερολιμένες. 

14. Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες. 
 

Τμήμα 3 – Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
 

15. Κατώτατα όρια. 
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16. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Τμήμα 1 – Συμβάσεις  παραχώρησης έργων και υπηρεσιών 
 

17.   Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών. 
 
Τμήμα 2 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη 

συμβάσεων 
 

18. Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε 
τρίτους. 

19. Συμβάσεις που συνάπτονται για σκοπούς άλλους από εκείνους που συμβάλλουν 
στην άσκηση μιας από τις καθοριζόμενες στα άρθρα 9 έως 13 δραστηριότητες ή 
για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα. 

20. Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. 
21. Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων. 
22. Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε 
 αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία. 

 
Τμήμα 3 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις 

συμβάσεις υπηρεσιών 
 

23.  Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίον 
εφαρμογής του παρόντος  Νόμου. 

24.  Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. 
 

Τμήμα 4 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνο αναθέτοντες φορείς 
 

25.  Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την 
 αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται 
 για την παραγωγή ενέργειας. 

 
Τμήμα 5 – Συμβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα και διατάξεις σχετικά με τις 

κεντρικές αρχές αγορών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό στην περίπτωση 
απευθείας έκθεσης στον ανταγωνισμό 

 
26.  Συμβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα. 
27.  Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές 

 αγορών. 
28.  Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα 

 είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ –ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

29.  Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ. 
30.  Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ. 
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31.    Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

32. Τεχνικές προδιαγραφές. 
33. Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών. 
34. Εναλλακτικές προσφορές. 
35. Υπεργολαβία. 
36. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 
37. Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

προστασία της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

38. Χρήση ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας.  
39. Συμφωνίες-πλαίσιο. 
40. Δυναμικά συστήματα αγορών. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
Τμήμα 1 – Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. 

 
41. Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. 
42. Προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής. 
43. Προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. 
44. Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης. 
45. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. 
 

Τμήμα 2 – Προθεσμίες 
 

46. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. 
47. Ανοικτή διαδικασία: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές 

πληροφορίες. 
48. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση. 
49.   Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών. 

 
Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση 
 

50. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες. 
51. Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των 

προσφερόντων. 
52. Πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τμήμα 1 – Γενικός Κανόνας 

 
53.   Γενικές διατάξεις. 
 

Τμήμα 2 – Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή 
 
54. Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή 

χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

55. Συστήματα προεπιλογής. 
56.    Κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
 

Τμήμα 3 – Ανάθεση των συμβάσεων 
 
57. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων. 
58. Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
59.    Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. 
 

Τμήμα 4 – Εξωκοινοτικές προσφορές και σχέσεις με τρίτες χώρες 
 
60. Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. 
61.    Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων,  

προμηθειών και υπηρεσιών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
             ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
62. Γενική διάταξη. 
63. Κατώτατα όρια. 
64. Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται. 
65. Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας. 
66. Μέσα επικοινωνίας. 
67. Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική 

επιτροπή. 
68.   Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 

 
69. Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων. 
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ΜΕΡΟΣ ΙV – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
 

70. Αδικήματα. 
 
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
71. Στατιστικές υποχρεώσεις. 
72. Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
73. Κανονισμοί. 
74. Ιεραρχική προσφυγή κατά πράξης ή απόφασης του αναθέτοντος φορέα. 
75. Διατάγματα. 
76. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
77. Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων. 
78. Κατάργηση. 
79. Μεταβατικές διατάξεις. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΒ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΒ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, 

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο -  
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L134, 

30.4.2004, σ.1∙ 

L333, 20.12.2005, 

σ.28. 

«Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε από 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής, της 19ης 

Δεκεμβρίου 2005, περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι –ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Συνοπτικός  

τίτλος. 
1.       Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισμού 

των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 

Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 

Θέματα Νόμος του 2006. 

 
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια  - 
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 «αναθέτουσες αρχές» σημαίνει το κράτος, τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις 

μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων 

από αυτούς τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου· 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«αναθέτων φορέας» σημαίνει: 

 

(α) αναθέτουσα αρχή ή δημόσια επιχείρηση που ασκεί 

δραστηριότητα που αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 13∙ 

 

(β) φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή ή δημόσια 

επιχείρηση, ασκεί όμως, μεταξύ των δραστηριοτήτων του, 

μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 και απολαύει ειδικών ή 

αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγούμενων από αρμόδια 

αρχή της Δημοκρατίας∙ 

  
 «ανοικτή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας 

κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 

προσφορά· 

  
 «Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» σημαίνει το Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας∙ 

  
 «βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις απαιτήσεις σχετικά με την 

ασφάλεια, την υγεία και άλλους τομείς γενικού συμφέροντος, στις 

οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα∙ 

  

 «γραπτώς» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο 

δύναται να διαβάζεται, να αναπαράγεται και, στη συνέχεια, να 

γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά 

μέσα· 

  
 «δημόσιες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις, στις οποίες οι 
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αναθέτουσες αρχές δύνανται να ασκούν άμεσα ή έμμεσα 

καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική 

συμμετοχή, είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση. Η 

καθοριστική αυτή επιρροή επί της επιχείρησης εκ μέρους των 

αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται, όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή 

έμμεσα– 

 
 (α) Κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος 

 κεφαλαίου της επιχείρησης ή  

 

(β) διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες 

αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή  

 

(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του 

 διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της 

 επιχείρησης∙ 
  

 «διαγωνισμός μελετών» σημαίνει τη διαδικασία που επιτρέπει στον 

αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, 

της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού 

μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων μια μελέτη ή ένα σχέδιο 

που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή 

χωρίς την απονομή βραβείων· 

  

 «διαδικασία με διαπραγμάτευση» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο 

της οποίας οι αναθέτοντες φορείς απευθύνονται στους οικονομικούς 

φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της 

σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς· 

  

 «δυναμικό σύστημα αγορών» σημαίνει μια καθ' ολοκληρίαν 

ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, των οποίων 

τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις 

ανάγκες του αναθέτοντος φορέα. Η διαδικασία αυτή είναι 

περιορισμένη χρονικά και ανοικτή σε όλη τη διάρκειά της σε κάθε 

οικονομικό φορέα που πληρεί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει 
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ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τα έγγραφα του διαγωνισμού· 

  

 «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που 

χορηγούνται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, μέσω νομοθετικής, 

κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να 

επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση 

δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 9 έως 13 και να θίγεται 

ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν τη 

δραστηριότητα αυτή∙ 
 

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙ 

  
 «έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών 

εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να 

πληρεί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία· 

  

 «εργολήπτης» σημαίνει  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

αναθέτοντα φορέα ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή / και 

φορέων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή / και έργων στην 

αγορά ∙  

  

 «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» σημαίνει την ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση 

της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με 

γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με 

βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους 

εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί και χορηγείται από 

οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από 

κράτος μέλος∙ 

  

 «ηλεκτρονικό μέσο» σημαίνει ένα μέσο που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία 

εκπέμπονται, διακινούνται  και παραλαμβάνονται με ενσύρματη 

μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα· 
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 «ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» σημαίνει μια επαναληπτική 

διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό 

παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή / και νέων αξιών που 

αφορούν ορισμένα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται 

έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, 

επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματη επεξεργασία:  

 

 Νοείται ότι, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων που 

έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο 

σχεδιασμός έργων, δε δύναται να αποτελούν αντικείμενο 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών∙ 

  

 «ημέρα», τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, σημαίνει 

ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού∙ 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L124, 

8.6.1971, σ.1. 

 

«Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης 

Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 

προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες∙ 

  

 

 
... του 2006. 

 

 

«κεντρική αρχή αγορών» σημαίνει μια αναθέτουσα αρχή, κατά την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον παρόντα Νόμο ή από 

τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 

θέματα Νόμο, η οποία - 

 

(α)  Αποκτά προϊόντα ή / και υπηρεσίες που προορίζονται για 

αναθέτοντες φορείς, ή 

 

(β)  αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες - πλαίσιο για 

έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για 

αναθέτοντες φορείς· 
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 «κεντρική ταξινόμηση προϊόντων» ή «ονοματολογία CPC (Central 

Product Classification)» σημαίνει τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων 

των Ηνωμένων Εθνών· 

 

 «κλειστή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας 

κάθε οικονομικός φορέας δύναται να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά 

στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν 

προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα δύνανται να υποβάλλουν 

προσφορά· 

 «κοινή τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή 

που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα 

κράτη μέλη για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής της και έχει 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L340, 

16.12.2002, σ.1∙ 

L329, 17.12.2003, 

σ.1. 

 
 
 

«κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» ή «ονοματολογία CPV 

(Common Procurement Vocabulary)» σημαίνει την ονοματολογία 

αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και η οποία 

υιοθετήθηκε με  τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης  Νοεμβρίου  του  2002 περί 

του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),  όπως έχει  

τροποποιηθεί  τελευταία με  τον  Κανονισμό 2151/2003 της 

Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

(CPV), εξασφαλίζοντας την αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες 

ονοματολογίες:  

 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα III. 
 
 
Παράρτημα VIIΙ A 
και Β. 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, λόγω ενδεχόμενων 

διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας 

NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα IIΙ ή μεταξύ της 

ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC που 

χρησιμοποιείται στο Παράρτημα VIIΙ Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η 

ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC· 
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 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

 «Οδηγία 2004/17/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2005, 

περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 

κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία συνάψεως δημόσιων 

συμβάσεων∙ 

  

 «οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών για 

την οποία ο αναθέτων φορέας ετοιμάζει τους ετήσιους λογαριασμούς 

του∙ 

  

 «οικονομικός φορέας» σημαίνει τον εργολήπτη και/ή τον προμηθευτή 

και/ή τον παρέχοντα υπηρεσίες∙ 

  
 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 293, 

24.10.1990, σ.1∙ 

L 6,  

10.1.2002, σ.3. 

«ονοματολογία NACE (Nomenclature statistique des Activités 

économiques dans la Communauté Européenne)» σημαίνει τη 

στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 

αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη 

στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 29/2002 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 

2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 

του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική 

ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα∙ 
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«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό - 

 

   (α) Ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη 

αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο 

βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα,  

 

   (β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και 

  

   (γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης  ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η 

διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από 

το κράτος ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 

οργανισμούς δημόσιου δικαίου ή του οποίου περισσότερο 

από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή 

του εποπτικού συμβουλίου διορίζεται από το κράτος, τις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς 

δημόσιου δικαίου∙ 

  

 «παρέχων υπηρεσίες» σημαίνει  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

αναθέτοντα φορέα ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή / και 

φορέων, που προσφέρει την παροχή υπηρεσιών στην αγορά∙ 

  

 «προμηθευτής» σημαίνει  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

αναθέτοντα φορέα ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή / και 

φορέων, που προσφέρει την προμήθεια προϊόντων στην αγορά∙ 

  

 «προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει 

προσφορά·  

  

 

 

 

 

 

«πρότυπο» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από 

αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για 

επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση 

δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 
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(α) διεθνές πρότυπο, που σημαίνει πρότυπο εγκεκριμένο από 

διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση 

του κοινού∙ 

 

(β) ευρωπαϊκό πρότυπο, που σημαίνει πρότυπο εγκεκριμένο 

από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη 

διάθεση του κοινού∙ 

 

(γ) εθνικό πρότυπο, που σημαίνει πρότυπο εγκεκριμένο από 

εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση 

του κοινού∙ 
  
 «συμβάσεις» σημαίνει συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες 

συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών 

φορέων και ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων· 

 
 

 

 

 
Παράρτημα ΙΙI. 

«συμβάσεις έργων» σημαίνει τις συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε ταυτόχρονα τη μελέτη και την 

εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙI ή ενός έργου, είτε ακόμη την 

πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τον αναθέτοντα 

φορέα ανάγκες∙  

 
 «συμβάσεις προμηθειών» σημαίνει συμβάσεις, πλην των 

αναφερομένων στην ερμηνεία του όρου «συμβάσεις έργων», οι 

οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, 

τη μίσθωση ή τη μίσθωση – πώληση (hire purchase), με ή χωρίς 

δικαίωμα αγοράς, προϊόντων:  

 
 Νοείται ότι, σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την 

προμήθεια προϊόντων και περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 

τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως σύμβαση 

προμηθειών· 
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Παράρτημα VIIΙ. 

«συμβάσεις υπηρεσιών» σημαίνει συμβάσεις, πλην των συμβάσεων 

έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΙ:  
  
 
 
 
 
Παράρτημα VIIΙ. 
 

Νοείται ότι, σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο 

ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

Παράρτημα VΙΙΙ, θεωρείται ως σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία 

των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων 

που περιλαμβάνονται στη σύμβαση: 

  
 
 
Παράρτημα VIIΙ. 
 
Παράρτημα III. 

Νοείται, περαιτέρω, ότι, σύμβαση, η οποία έχει ως 

αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΙ και 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα IΙΙ, 

αλλά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της 

σύμβασης, θεωρείται ως σύμβαση υπηρεσιών· 

  

 

 

«σύμβαση παραχώρησης έργων» σημαίνει μια σύμβαση, η οποία 

παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση έργων, εκτός 

από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε 

αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, είτε στο 

δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής· 

  

 

 

«σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» σημαίνει μια σύμβαση, η 

οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση 

υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το αντάλλαγμα συνίσταται είτε 

αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, είτε στο 

δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής· 

 

 

 

«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 

ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων 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, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες· 
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«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων που 

συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης (1986 έως 1994) και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ)∙ 

  

 

 

 
 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L193, 

18.07.1983, σ.1. 

 

«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει: 

 

(α) Κάθε επιχείρηση, της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν 

ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έβδομης οδηγίας 

83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, 

βασιζόμενη στο άρθρο 54, εδάφιο (3) παράγραφος (ζ) της 

Συνθήκης για τους  ενοποιημένους λογαριασμούς, ή 

 

(β) κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας, στην 

περίπτωση που αυτός δεν εμπίπτει στον παρόντα Νόμο,  

μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά 

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το παρόν 

άρθρο υπό τον ορισμό του όρου «δημόσιες επιχειρήσεις», ή 

 

(γ) κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή  

επί του αναθέτοντος φορέα, ή 

 

(δ) κάθε επιχείρηση η οποία υπόκειται, από κοινού με τον 

αναθέτοντα φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης 

επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής 

συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν∙ 

 

 «Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής  

Κοινότητας∙ 
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«τεχνικές προδιαγραφές» σημαίνει -  

 

   (α) Για τις συμβάσεις έργων, όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που 

περιέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και καθορίζουν 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ενός υλικού, ενός 

προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες 

επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι 

ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία 

προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της 

περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις 

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την 

ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητα-ς, την 

ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, 

τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες, καθώς και τις 

διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν, 

επίσης, τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των 

έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους 

και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων 

φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών 

κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 

έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν 

τα έργα αυτά∙   

 

   (β) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και  προμηθειών, τις 

προδιαγραφές που περιέχονται, ιδίως, στα έγγραφα 

διαγωνισμού και μπορούν να προσδιορίζουν τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της 

περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις 

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες, και την 
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αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 

χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών 

του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν 

για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την 

ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους 

δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την τοποθέτηση 

ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και 

μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης∙ 

 

 

 

 

«τεχνικό πλαίσιο αναφοράς» σημαίνει κάθε προϊόν, το οποίο 

εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην 

των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες 

προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς∙ 

 

 «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος∙ 
 

«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του 

αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή 

διαδικασία με διαπραγμάτευση. 
 

Αρχές για την 

ανάθεση 

συμβάσεων. 

 

3. Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς 

ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, και ενεργούν με διαφάνεια.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Δικαιούμενοι 

συμμετοχής. 
 

 

 

4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και 

προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι 

υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν, δυνάμει της 

νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, 

δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν είναι δυνατόν 

να απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της 

νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία, θα έπρεπε να είναι είτε 

φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα: 
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 Νοείται ότι, στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και 

υπηρεσιών, καθώς και στην περίπτωση των συμβάσεων 

προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή / και 

υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται 

από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην αίτηση συμμετοχής 

τους ή στην προσφορά τους τα ονόματα και τα κατάλληλα 

επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. 

 
Κοινοπραξίες. 

 

 

5. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής ή προσφορά. Οι αναθέτοντες φορείς δε δύνανται 

να απαιτούν από τις κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή μίας 

αίτησης συμμετοχής ή προσφοράς:  

 

 Νοείται ότι, είναι δυνατόν η επιλεγείσα κοινοπραξία να 

υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

  
Όροι σχετικά με τις 

συμφωνίες που 

έχουν συναφθεί  

στο πλαίσιο  

του Παγκόσμιου 

Οργανισμού 

Εμπορίου. 

 

6. Κατά τη σύναψη συμβάσεων οι αναθέτοντες φορείς της 

Δημοκρατίας εφαρμόζουν έναντι των οικονομικών φορέων των 

λοιπών κρατών μελών εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που 

παρέχουν  προς τους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ' 

εφαρμογή της Συμφωνίας.  

 

Εχεμύθεια. 
 

 

 

7.–(1) Κατά τη διαβίβαση των εγγράφων του διαγωνισμού στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την 

επιλογή των οικονομικών φορέων και κατά την ανάθεση των 

συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιβάλλουν 

υποχρεώσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.   

 

  (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
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ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν στις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης 

των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων 

και των προσφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 και στο 

άρθρο 51, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 

του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς χαρακτηρίζοντάς τες ως 

εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Τμήμα 1 – Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

 
 

Αναθέτοντες 

φορείς. 

Παράρτημα Ι. 
 
 

 

8.–(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται από τους αναθέτοντες φορείς, οι 

οποίοι απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στο Παράρτημα Ι. 

 

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί περιοδικά 

στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον κατάλογο 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1). 

 

 

Τμήμα 2 – Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

 

Αέριο, θερμότητα 

και ηλεκτρισμός. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-(1)  Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα, εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι ακόλουθες δραστηριότητες:  

 

   (α) Η διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων 

σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον 

τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής 

αερίου ή θερμότητας, ή 
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   (β) η τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμότητα: 

 

Νοείται ότι, η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων 

που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 

φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δε θεωρείται δραστηριότητα 

κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου, όταν:  

 

   (i) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο 

φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης 

δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα παρόν εδάφιο ή 

στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 10 έως 

13, και  

   (ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην 

οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και 

αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του 

φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

 

(2) Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

  

   (α) Η διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων 

σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον 

τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής 

ηλεκτρισμού, ή 

 

   (β) η τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό: 

 

Νοείται ότι, η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που 

προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 

φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δε θεωρείται δραστηριότητα 

κατά την έννοια του παρόντος  εδαφίου, όταν:  

   (i) η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα 

γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 

άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα εδάφια (1) 
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ή (2) του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 10 έως 13, και  

   (ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από 

την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% 

της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το 

μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

 

Ύδωρ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-(1) Όσον αφορά το ύδωρ, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου οι ακόλουθες δραστηριότητες:  

 

   (α) Η διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων 

σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον 

τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής 

πόσιμου ύδατος, ή  

 

   (β) η τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ: 

 

Νοείται ότι, η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που 

προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 

φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δε θεωρείται ως 

δραστηριότητα κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου, όταν: 

(i) η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμενο 

φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 

άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 9 

έως 13, και 

(ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από 

την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% 

της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, με 

βάση το μέσο όρο των τριών προηγουμένων ετών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

 

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, επίσης, στις συμβάσεις που 

συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται 

από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στο εδάφιο 

(1) και συνδέονται με -  
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      (α) Έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικών ή 

αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που 

προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 

20% του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 

λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης, ή 

 

(β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων. 

 
Υπηρεσίες 

μεταφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη διάθεση ή στην εκμετάλλευση δικτύων που 

παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με 

σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή 

καλώδιο: 

 

Νοείται ότι, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο, όταν η υπηρεσία 

παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή στη 

Δημοκρατία, όπως εκείνοι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, 

τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της 

υπηρεσίας. 
  
Ταχυδρομικές 

υπηρεσίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112(Ι) του 2004. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12.-(1) Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών ή, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), αυτές που αποσκοπούν στην 

παροχή άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών. 

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και με την επιφύλαξη του 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών  Νόμου: 

 

   (α) «Ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με 

συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του 

μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112(3) του 2004. 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L15, 

21.1.1998, σ.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των αντικειμένων 

αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και 

ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα, με ή χωρίς 

εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·  

 

   (β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες που 

συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή 

ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές 

συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: 

(i) «ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα 

ταχυδρομικές υπηρεσίες», που σημαίνει  

ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή 

μπορούν να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα 

βάσει του άρθρου 122 του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών  Νόμου, το οποίο μεταφέρει τις 

διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 

Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά 

με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της 

εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών, όπως έκτοτε 

τροποποιήθηκε, 

(ii) «άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες», που σημαίνει 

ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να 

ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του 

άρθρου 122 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  

Νόμου.  

 

   (γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών» σημαίνει τις 

ακόλουθες, κατά τομέα, υπηρεσίες:  

(i) υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας 

(τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες 
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Παράρτημα VIIΙ A. 

της αποστολής, όπως «mailroom management 

services»), 

(ii)  υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 

συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 

(περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης 

κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλεκτρονικά 

μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της 

διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), 

(iii)  υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά 

αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην 

παράγραφο (α), όπως το διαφημιστικό 

ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη, 

(iv)  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται 

στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος VΙΙΙ A και 

στην παράγραφο (γ) του άρθρου 23, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 

ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των 

ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων, 

(v)  φιλοτελικές υπηρεσίες και 

(vi)  υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες 

που συνδυάζουν την φυσική παράδοση και / ή 

την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά 

καθήκοντα), 

 

εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει, 

επίσης, ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της παραγράφου (β) 

και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 28, όσον αφορά τις υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 
  
Διατάξεις για την 

αναζήτηση,  

εξόρυξη και 

συλλογή 

13. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό: 

(α) Την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, 
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πετρελαίου,  

αερίου, άνθρακα 

και άλλων στερεών 

καυσίμων, καθώς 

και διατάξεις 

για τους λιμένες  

και τους 

αερολιμένες. 

 

άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή 

(β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών 

μεταφορικών μέσων σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή 

ποτάμιους μεταφορείς. 

 

Συμβάσεις που 

αφορούν διάφορες 

δραστηριότητες 

 

 

 

…(Ι) του 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.─(1)  Σύμβαση για τη διεξαγωγή διάφορων δραστηριοτήτων 

ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για την δραστηριότητα για την 

οποία προορίζεται κυρίως. Η επιλογή ανάμεσα στη σύναψη μιας 

μόνο σύμβασης και στη σύναψη πολλών χωριστών συμβάσεων δεν 

μπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου ή, ενδεχομένως, του περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 

και Υπηρεσιών  και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

 

  (2) Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η 

σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η άλλη 

υπόκειται στις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών  

και για Συναφή Θέματα Νόμου και εάν είναι αντικειμενικώς αδύνατον 

να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η 

σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών  και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

 

  (3)  Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η 

σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η άλλη 

δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή στις διατάξεις του 

περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών  και για Συναφή 

Θέματα Νόμου και εάν είναι αντικειμενικώς αδύνατον να 

προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η 

σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 
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Τμήμα 3 – Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

 
Κατώτατα όρια. 

 

 

 

 

 

15.─(1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αποκλείονται με βάση 

τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 έως 25 ή δυνάμει του 

άρθρου 28 σχετικά με την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, ο 

παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη 

αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής καλούμενου ως 

«Φ.Π.Α.») ισούται με ή υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια, όπως 

αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77:  

 

   (α) 422.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

   (β) 5.278.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων. 

 

(2)  Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει τους 

αναθέτοντες φορείς για την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού σε 

Ευρώ των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τη 

χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών και για κάθε σχετική μεταβολή 

τους από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Μέθοδοι 

υπολογισμού της 

εκτιμώμενης αξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.─(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης 

βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός Φ.Π.Α., όπως 

προεκτιμάται από τον αναθέτοντα φορέα. Ο υπολογισμός αυτός 

λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, 

συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαίρεσης ή τυχόν 

παρατάσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας 

προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή 

προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη του κατά τον 

υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

  

(2) Η εκτίμηση της αξίας της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την 

αποστολή της προκήρυξης, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 43 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τέτοια 

προκήρυξη, τη στιγμή που ο αναθέτων φορέας αρχίζει την διαδικασία 
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ανάθεσης της σύμβασης.  

 

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δε δύνανται να καταστρατηγούν τον 

παρόντα Νόμο κατατέμνοντας τα σχέδια έργων ή τις προτεινόμενες 

αγορές για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών ή / 

και υπηρεσιών ή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους υπολογισμού 

της αξίας των συμβάσεων.  

 

(4) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα 

αγορών, η εκτιμώμενη αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η 

μέγιστη εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., του συνόλου των συμβάσεων 

που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο 

ή του δυναμικού συστήματος αγορών.  

 

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 15, οι αναθέτοντες 

φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων 

την αξία των εργασιών, καθώς και όλων των προμηθειών ή 

υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων, και τίθενται 

από τους αναθέτοντες φορείς στη διάθεση του εργολήπτη.  

 

(6) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης σύμβασης έργων 

δεν μπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύμβασης έργων, 

προκειμένου να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προμηθειών ή 

υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  

 

(7)(α) Όταν ένα προτεινόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς 

υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη 

χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη 

η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών των τμημάτων. 

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή 

υπερβαίνει το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 

15, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε 

τμήματος:  
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Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τμήματα των 

οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι  κατώτερη 

του ορίου των 80.000 Ευρώ, όπως το όριο αυτό 

εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77, 

για  τις  υπηρεσίες,  και  του ορίου των 1.000.000 Ευρώ, 

όπως το όριο αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 77, για  τα  έργα, υπό  τον  όρο ότι 

το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των 

τμημάτων∙ 

 

(β)  Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών 

προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη 

χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται 

υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών των 

τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 15.  Όταν η 

συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει 

την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 15, ο παρών 

Νόμος εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος: 

 

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα 

των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι 

κατώτερη του ορίου των 80.000 Ευρώ, όπως το όριο 

αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 77, και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των 

συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της 

συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.  

 

(8) Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 

οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να 

ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για 

τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται: 
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(α) Είτε η πραγματική συνολική αξία των διαδοχικών 

συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες έχουν συναφθεί κατά 

την διάρκεια του προηγούμενου δωδεκαμήνου ή 

οικονομικού έτους, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες 

μεταβολές στις ποσότητες ή στην αξία τους κατά τους 

δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης∙ 

 

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων 

που έχουν συναφθεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της 

πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.  

 

(9) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μίας σύμβασης που 

περιλαμβάνει ταυτόχρονα υπηρεσίες και προμήθειες βασίζεται στη 

συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από 

την επιμέρους αξία τους. Στον υπολογισμό αυτό, περιλαμβάνεται η 

αξία των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης. 

 

(10) Στις συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη 

χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – πώληση  

προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι - 

 

(α) Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν ο χρόνος αυτός 

είναι δώδεκα μήνες ή λιγότερο, η συνολική εκτιμώμενη αξία 

για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εάν η διάρκεια αυτή 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της 

σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης 

υπολειπόμενης αξίας∙ 

 

(β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των 

οποίων η διάρκεια δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία 

αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 
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(11) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων 

υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τα 

ακόλουθα ποσά- 

 

(α) Όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο 

ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής∙ 

 

(β) όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι 

τρόποι αμοιβής∙ 

 

(γ) όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες, οι 

αμοιβές, προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. 

 

(12) Όταν πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν 

αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης 

αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται- 

 

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον 

η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η 

συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης∙ 

 

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στις 

συμβάσεις των οποίων η  διάρκεια υπερβαίνει τους 48 

μήνες, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 

 
  

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Τμήμα 1 – Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών 

 
Συμβάσεις 17. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης 
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παραχώρησης  

έργων και 

υπηρεσιών. 
 

 

 

 

έργων ή υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς 

κατά την άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13, όταν οι παραχωρήσεις αυτές 

γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

 

 

Τμήμα 2 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες 

               φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων 

 
Συμβάσεις που 

συνάπτονται με 

σκοπό την 

μεταπώληση ή την 

μίσθωση σε 

τρίτους. 

 

18.—(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που 

συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, 

όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή 

αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου 

αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να 

προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους 

ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.  

 
 (2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, όλες 

τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι 

εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου (1).  
  
 (3) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει περιοδικά, για λόγους 

ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τους καταλόγους των κατηγοριών προϊόντων και δραστηριοτήτων 

που θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 

σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχομένως, 

επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των 

πληροφοριών. 
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Συμβάσεις που 

συνάπτονται για   

σκοπούς άλλους  

από εκείνους που 

συμβάλλουν στην 

άσκηση  

μιας από τις 

καθοριζόμενες στα 

άρθρα 9 έως 13 

δραστηριότητες ή 

για την άσκηση 

μιας τέτοιας 

δραστηριότητας  

σε τρίτη χώρα. 

19.—(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που 

συνάπτουν ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι 

αναθέτοντες φορείς για σκοπούς άλλους από εκείνους που 

συμβάλλουν στην άσκηση μιας από τις δραστηριότητες που ορίζονται 

στα άρθρα 9 έως 13 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε 

τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική 

εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 (2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, 

οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει του 

εδαφίου (1). Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει περιοδικά, για 

λόγους ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τους καταλόγους κατηγοριών δραστηριοτήτων που θεωρεί 

ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον 

ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχομένως, 

επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των 

πληροφοριών. 
  
Απόρρητες 

συμβάσεις ή 

συμβάσεις που 

απαιτούν ειδικά 

μέτρα ασφαλείας. 
 

 

 

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να 

εξαιρεί από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, συμβάσεις τις 

οποίες χαρακτηρίζει ως απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει 

να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες νομοθετικές, 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, 

από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας ή όταν το απαιτεί η προστασία των 

ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Δημοκρατίας. 
  
Συμβάσεις που 

συνάπτονται 

δυνάμει διεθνών 

κανόνων. 
 

 

21. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες 

διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και 

συνάπτονται δυνάμει-  

 

   (α) Διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη 
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Συνθήκη, μεταξύ της Δημοκρατίας και μιας ή περισσότερων 

τρίτων χωρών και η οποία αφορά έργα, προμήθειες, 

υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που προορίζονται για 

την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από 

τα υπογράφοντα κράτη. Κάθε ανάλογη συμφωνία 

ανακοινώνεται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων στην Επιτροπή∙  

 

   (β) διεθνούς συμφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη 

στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις 

της Δημοκρατίας ή τρίτης χώρας∙  

 

   (γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού. 

 
Συμβάσεις που 

ανατίθενται 

σε συνδεδεμένη 

επιχείρηση,  

σε κοινοπραξία ή  

σε αναθέτοντα 

φορέα που 

συμμετέχει 

σε κοινοπραξία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.—(1) Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο 

παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις - 

 

(α) Τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη 

επιχείρηση, ή 

 

(β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 

αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς με σκοπό 

την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 9 

έως 13, με επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς 

τους αναθέτοντες φορείς. 

 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται: 

 

(α) Στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του 

μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 

συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον 

τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή αυτών 

των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται· 

 

(β) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80% τουλάχιστον 
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του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 

συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον 

τομέα των προμηθειών προέρχεται από την παροχή αυτών 

των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται· 

 

(γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του 

μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 

συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον 

τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των 

έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·  

 

(3) Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της 

συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν 

είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η 

επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου 

εργασιών που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) του 

εδαφίου (2) είναι πιθανή, ιδιαίτερα με προβολή επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων (business projections). Όταν η ίδια ή παρόμοιες 

υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα παρέχονται από περισσότερες από 

μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον 

υπολογισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνεται υπόψη ο 

συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντíστοιχα από την 

παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκ μέρους των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 

(4) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις - 

(α) Τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 

αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς, με σκοπό 

την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 9 

έως 12, με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή  

 

(β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια 

κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, με την προϋπόθεση ότι 

η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον 
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τριών ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας 

ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς που τη συγκροτούν 

συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω 

περίοδο.  

 

(5) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις 

ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των εδαφίων (1), 

(2) και (4): 

 

(α) Τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις 

οποίες πρόκειται· 

 

(β) τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων· 

 

(γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να 

αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και 

της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται 

οι συμβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου. 

Τμήμα 3 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς,  

                             αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών 

 
Συμβάσεις που 

αφορούν ορισμένες 

υπηρεσίες που 

εξαιρούνται 

από το πεδίο 

εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 
 

 

 

 

 

23. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι 

οποίες- 

 

(α) Έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με 

οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων 

κτιρίων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επί 

αυτών: 

 

Νοείται ότι, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη 

σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, 

εμπίπτουν στον παρόντα Νόμο∙ 

 

(β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού∙ 

 

(γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την 

έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή 

άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδιαίτερα με διαδικασίες 

προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες 

φορείς 

 

(δ) αφορούν συμβάσεις εργασίας∙ 

 

(ε) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από 

εκείνες των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά 

στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της 

δραστηριότητάς του, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

αμείβονται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα. 

 
Συμβάσεις 

υπηρεσιών που 

ανατίθενται βάσει 

αποκλειστικού 

δικαιώματος. 
 

 

 

24. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα, ο οποίος είναι ο ίδιος 

αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 ή ένωση ανάλογων 

αναθετουσών αρχών δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που τους 

παρέχεται βάσει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με 

τη Συνθήκη. 

 

 

Τμήμα 4 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνο  

αναθέτοντες φορείς 

 
Συμβάσεις που 

συνάπτονται  

από ορισμένους 

αναθέτοντες φορείς 

25. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται: 

 

(α) Στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται 
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για την αγορά 

ύδατος και για την 

προμήθεια 

ενέργειας ή 

καυσίμων που 

προορίζονται για 

την παραγωγή 

ενέργειας. 
 

 

 

 

 

από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μια ή και τις δύο 

από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 10· 

 

(β) στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων 

που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον 

συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν 

δραστηριότητα που ορίζεται στα εδάφια (1) και (2) του 

άρθρου 9 ή στην παράγραφο (α) του άρθρου 13.  

 

 

Τμήμα 5 – Συμβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα και διατάξεις  

σχετικά με τις κεντρικές αρχές αγορών καθώς και με το γενικό μηχανισμό  

στην περίπτωση απευθείας έκθεσης στον ανταγωνισμό. 

 
Συμβάσεις  

που ανατίθενται  

κατ’ 

αποκλειστικότητα. 

 

 

 

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί κατ' 

αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα 

συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή να προβλέπει 

την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης, όταν η πλειοψηφία των 

ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα 

οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, 

δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό 

κανονικές συνθήκες.  

 

 (2)  Η προκήρυξη διαγωνισμού αναφέρει την παρούσα διάταξη. 

 
Συμβάσεις και 

συμφωνίες-πλαίσιο 

που συνάπτονται 

από κεντρικές 

αρχές αγορών. 
 

 

 

 

 

 

27.—(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, 

προμήθειες ή / και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές 

αγορών. 

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προμήθειες ή / και 

υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή αγορών, στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, θεωρείται ότι έχουν 

τηρήσει τον παρόντα Νόμο, εφόσον, ανάλογα με την περίπτωση, τον 
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έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή αγορών ή έχει τηρήσει το 

Μέρος ΙΙ του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμου. 
  
Διαδικασία για τον 

προσδιορισμό του 

κατά πόσον 

δεδομένη 

δραστηριότητα είναι 

απευθείας 

εκτεθειμένη στον 

ανταγωνισμό. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.—(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση 

δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 9 έως 13 δεν υπόκεινται στον 

παρόντα Νόμο, εάν η ασκούμενη δραστηριότητα στην επικράτεια της 

Δημοκρατίας είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε 

αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη.  

 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), προκειμένου να καθορισθεί 

εάν μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον 

ανταγωνισμό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων, τα οποία είναι 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της Συνθήκης, όπως τα 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη 

εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγματική ή 

δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός προμηθευτών των εν 

λόγω αγαθών ή παρεχόντων τις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η πρόσβαση σε μια αγορά 

θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν  η Δημοκρατία έχει ενσωματώσει 

και εφαρμόσει τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί 

το τεκμήριο ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη αγορά 

βάσει της πιο πάνω αναφοράς, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η 

πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγμάτων και 

εκ του νόμου.  

 

(4) Όταν  η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κρίνει ότι, σύμφωνα 

με τα εδάφια (2) και (3), το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή/και η 

παράγραφος (1) του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ έχει 

εφαρμογή σε δεδομένη δραστηριότητα, ενημερώνει την Επιτροπή και 

της γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδιαίτερα, κάθε 

νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά 
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τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 

συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη 

αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα. Οι 

συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στον παρόντα Νόμο, εάν η 

Επιτροπή - 

 

(α)   Εκδώσει, σύμφωνα με την παράγραφο (6) του άρθρου 30 

της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, απόφαση σχετικά με τη 

δυνατότητα εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου ή/και της παραγράφου (1) του άρθρου 30 της 

Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή  

 

(β) δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα 

εφαρμογής εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας: 

 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε 

συγκεκριμένη αγορά τεκμαίρεται με βάση το  εδάφιο (3), και όπου μια 

ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική 

δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής του 

εδαφίου (1), οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στον παρόντα 

Νόμο, εάν η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής 

του εδαφίου (1) ή/και της παραγράφου (1) του άρθρου 30 της 

Οδηγίας 2004/17/ΕΚ με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο (6) του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.   

 

(5) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή να 

προσδιορίσει ότι, σε δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή το 

εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή/και η παράγραφος (1) του άρθρου 

30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, με απόφαση βάσει της παραγράφου (6) 

του εν λόγω άρθρου της εν λόγω Οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
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Συμβάσεων. Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3), ο αναθέτων 

φορέας ενημερώνει την Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδιαίτερα, 

για κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία 

που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1), συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε 

ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα.  

 

(6) Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η Επιτροπή 

δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του 

εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή/και της παραγράφου (1) του 

άρθρου 30 της εν λόγω Οδηγίας σε δεδομένη δραστηριότητα, το εν 

λόγω εδάφιο ή/και η εν λόγω παράγραφος τεκμαίρεται 

εφαρμοστέο(α).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Συμβάσεις 

υπηρεσιών 

που 

απαριθμούνται 

στο 

Παράρτημα 

VΙΙΙΑ.       

Παράρτημα 

VΙΙΙΑ.                        

 

29. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ, συνάπτονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 32 έως 38, 41 έως 48 και 50 έως 61. 

 

Συμβάσεις 

υπηρεσιών που 

απαριθμούνται στο 

Παράρτημα VΙΙΙΒ. 

Παράρτημα VΙΙΙΒ. 

 

30. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ, διέπονται μόνο από τα άρθρα 

32 και 44. 
 

Μεικτές συμβάσεις 

υπηρεσιών. 

Παράρτημα VIΙIA. 

Παράρτημα VIIB. 

31. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που 

απαριθμούνται τόσο στο  Παράρτημα VΙΙΙΑ, όσο και στο Παράρτημα 

VΙΙΙΒ, συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 38, 
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Παράρτημα VΙIIA. 

Παράρτημα VIΙIB. 

 

41 έως 48 και 50 έως 61, όταν η αξία των υπηρεσιών που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ υπερβαίνει την αξία των 

υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 32 και 44. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.─(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού.  Όπου αυτό είναι αναγκαίο, οι τεχνικές αυτές 

προδιαγραφές ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 

προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που 

να καλύπτει όλους τους χρήστες.  

 

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους 

προσφέροντες και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων 

συμβάσεων στον ανταγωνισμό.  

 

(3) Με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στη 

Δημοκρατία και εφόσον η νομοθεσία αυτή είναι συμβατή με το 

κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται- 

 

(α) Είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές με την 

ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 

αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, ευρωπαϊκές 

τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή 

πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που 

θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, κυπριακά 

πρότυπα, κυπριακές τεχνικές εγκρίσεις ή κυπριακές τεχνικές 

προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του 

υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της 

χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή 
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συνοδεύεται από την μνεία «ή ισοδύναμο»∙ 

 

(β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι 

οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά και οι οποίες πρέπει να είναι αρκετά 

ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να 

προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους 

αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση∙ 

 

(γ) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 

όπως ορίζονται στην παράγραφο (β), με παραπομπή στις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (α), 

προκειμένου να τεκμαίρεται η συμμόρφωση προς τις εν 

λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις ∙ 

 

(δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην παράγραφο (α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με 

παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο (β) για ορισμένα άλλα 

χαρακτηριστικά.  

 

(4) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας 

παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (3) 

παράγραφος (α), δε δύνανται να απορρίπτουν προσφορά με την 

αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν 

τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο 

προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο 

μέσο, και με τρόπο που ικανοποιεί τον αναθέτοντα φορέα, ότι οι 

λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις 

απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός 

φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο 

οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.  

 

(5) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που 

προβλέπεται στο εδάφιο (3) να θέτουν απαιτήσεις ως προς τις 
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επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δε δύνανται να απορρίπτουν 

προσφορές έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που  τηρούν ένα  εθνικό 

πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία 

ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα 

διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί 

από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 

προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις 

που έχουν ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 

προσφορά του, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον αναθέτοντα φορέα 

και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία 

που  τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις 

λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας. Τεχνικός 

φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο 

οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.  

 

(6) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά με όρους ως προς τις επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (3) παράγραφος (β), 

δύνανται να χρησιμοποιούν τις  αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν 

ανάγκη, τμήματά τους, όπως καθορίζονται από τα πολυεθνικά 

οικολογικά σήματα ή και από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, 

υπό την προϋπόθεση ότι- 

 

(α) Οι αναλυτικές προδιαγραφές είναι ενδεδειγμένες για τον 

καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των 

υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 

 

(β) οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνονται βάσει 

επιστημονικών στοιχείων, 

 

(γ) τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία στην οποία 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, και 
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(δ) τα οικολογικά σήματα είναι προσιτά σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη: 

 

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναφέρουν ότι τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που  καθορίζονται στα έγγραφα 

του διαγωνισμού και να αποδέχονται κάθε άλλο  ενδεδειγμένο 

αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την 

έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.  

 

(7) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αναγνωρισμένοι 

οργανισμοί» σημαίνει τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια 

βαθμονόμησης, τους οργανισμούς ελέγχου και τους οργανισμούς 

πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των 

αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη 

μέλη.  

 

(8) Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το 

αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία 

συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων 

κατασκευής, ούτε να  παραπέμπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα 

είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 

επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή 

επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται 

αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της 

σύμβασης κατ' εφαρμογή των εδαφίων (3) και (4). Η μνεία ή η 

παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο «ή 

ισοδύναμο». 

 

 

Ανακοίνωση 

των τεχνικών 
33.—(1) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς 

φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 46 

προδιαγραφών. 
 

 

 

 

αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που συνήθως ορίζονται 

στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες 

αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες προτίθενται να 

παραπέμψουν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 

περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 41 

εδάφιο (1) έως (4). 

 

(2) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα 

που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, 

αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα. 

 
Εναλλακτικές  

προσφορές. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.—(1) Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 

προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι 

προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που 

έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς. Οι αναθέτοντες φορείς 

αναφέρουν στα έγγραφα του διαγωνισμού εάν επιτρέπουν ή όχι τις 

εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις που αυτές πρέπει να πληρούν, καθώς και τις ειδικές 

απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. 

 

(2) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει εναλλακτικές 

προσφορές δυνάμει του εδαφίου (1), δε δύνανται να απορρίπτουν 

εναλλακτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα 

οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 

σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και 

όχι σύμβασης υπηρεσιών. 

 
Υπεργολαβία. 

 

 

 

 

 

35. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν στα έγγραφα του 

διαγωνισμού από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του 

το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. Η δήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του 
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κύριου οικονομικού φορέα. 

 
Όροι εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

36. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν ειδικούς όρους 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και ότι επισημαίνονται 

στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού 

ή στα έγγραφα του διαγωνισμού. Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά 

με την εκτέλεση μιας σύμβασης μπορούν να αφορούν, ιδιαίτερα, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

 
Υποχρεώσεις 

σχετικά με τη 

φορολογία, την 

προστασία του 

περιβάλλοντος,  

την προστασία  

της απασχόλησης 

και των συνθηκών 

εργασίας. 

37.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναφέρουν στα έγγραφα 

του διαγωνισμού τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους 

οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες δύνανται να λαμβάνουν τις 

κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη 

φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης 

και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία, στην 

περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι συμβάσεις 

και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες  ή 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που παρέχουν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), ζητούν από τους προσφέροντες ή από 

τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων, να αναφέρουν 

ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της 

απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο 

όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι συμβάσεις:  

 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δε θίγουν την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 σχετικά με τον έλεγχο των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρήση ανοικτής, 

κλειστής 

και με 

διαπραγμάτευση 

διαδικασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.-(1) Για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών, έργων και 

υπηρεσιών οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις διαδικασίες που 

είναι προσαρμοσμένες στους σκοπούς του παρόντος Νόμου.  

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέγουν οποιαδήποτε από 

τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2, εφόσον, υπό την 

επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, έχει προκηρυχθεί 

διαγωνισμός δυνάμει του άρθρου 43.  

 

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μια διαδικασία 

χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

(α) Εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία 

από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν 

δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της σύμβασης∙ 

 

 (β) εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για 

λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης και όχι με 

σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των 

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στον βαθμό που η 

σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη 

διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που θα 

επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς∙ 

 

(γ) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την 

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί 

να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα∙ 
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(δ) στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή 

η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες∙ 

 

(ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, για 

συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από 

τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική 

ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας 

χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 

εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα 

υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευτεί υλικό με 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες 

τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη συντήρηση∙ 

 

(στ) για συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη,  

ούτε στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα οποία, 

λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία 

για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση 

ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη ή τον παρέχοντα 

υπηρεσίες που εκτελεί την αρχική σύμβαση- 

(i) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες 

δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να 

διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να 

δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στους 

αναθέτοντες φορείς, ή 

(ii) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, 

μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση 

της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για 

την ολοκλήρωσή της∙ 

 

(ζ) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που 
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συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων εργασιών και 

ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες 

φορείς έχουν αναθέσει προγενέστερη σύμβαση, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύμφωνα με μία βασική 

μελέτη και ότι για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μία πρώτη 

σύμβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού. Η 

δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να 

επισημαίνεται τη στιγμή που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός 

για την πρώτη μελέτη, το δε ποσό του συνολικού 

προϋπολογισμού για τη συνέχιση των έργων λαμβάνεται 

υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρμογή των 

διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και του άρθρου 

16∙ 

 

(η)  εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και 

αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων∙ 

 

(θ)  για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας-

πλαίσιο, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του εδαφίου (3) 

του άρθρου 39∙ 

 

(ι)  για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας 

ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν 

προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που 

επικρατούν συνήθως στην αγορά∙ 

 

(ια) για την αγορά προμηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, 

είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του 

δραστηριότητες, είτε από τους συνδίκους ή τους 

εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού συμβιβασμού ή 

ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις∙ 

 

(ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού 
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μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές 

του εν λόγω διαγωνισμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να 

συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 

 

Συμφωνίες-πλαίσιο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.–(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη σύναψη 

συμφωνιών – πλαίσιο, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με 

κανονισμούς που εκδίδονται από το  Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει 

του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στους 

κανονισμούς αυτούς.  

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να θεωρούν τη συμφωνία-

πλαίσιο ως σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 και να 

εφαρμόζουν για την ανάθεσή της τον παρόντα Νόμο.  

 

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύνανται να εφαρμόζουν τις 

διατάξεις της παραγράφου (θ) του εδαφίου (3) του άρθρου 38, όταν 

συνάπτουν συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία.  

 

(4) Όταν μία συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς δε δύνανται να 

εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου (θ) του εδαφίου (3) του 

άρθρου 38. 

 

 (5) Οι αναθέτοντες φορείς δε δύνανται να προσφεύγουν στις 

συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά,  κατά τρόπο που να εμποδίζει, να 

περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό.  

 
Δυναμικά 

συστήματα 

αγορών. 

 

40.–(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη σύναψη 

συμβάσεων με δυναμικά συστήματα αγορών, εφόσον η δυνατότητα 
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αυτή προβλέπεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το  Υπουργικό 

Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τους όρους 

που τίθενται στους κανονισμούς αυτούς.  

 

(2) Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι 

αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής 

διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των 

συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα 

γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά 

σύμφωνη προς τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα κατά περίπτωση 

συμπληρωματικά έγγραφα. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να 

βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 

συνάδουν προς τα έγγραφα του διαγωνισμού. Για την εφαρμογή του 

συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του 

συστήματος, οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν αποκλειστικώς 

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) 

του άρθρου 50. 

 

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος 

αγορών, οι αναθέτοντες φορείς- 

 

(α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού διευκρινίζοντας ότι 

πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών∙ 

 

(β) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στα έγγραφα του διαγωνισμού 

τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν 

αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα 

αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης∙ 

 

(γ) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με 

ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα του διαγωνισμού και σε κάθε 

συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσίευση της 
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προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος και σημειώνουν 

στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο διαδίκτυο στην οποία 

μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα. 

 

(4) Οι αναθέτοντες φορείς-  

 

(α)  Παρέχουν, σε όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος 

αγορών τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να 

υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός 

στο σύστημα σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (2),  

 

(β)  ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας 

δεκαπέντε ημερών, αρχομένης από την υποβολή της 

ενδεικτικής προσφοράς: 

Νοείται ότι, δύνανται να παρατείνουν την περίοδο 

αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος 

διαγωνισμός∙ 

 

(γ)  ενημερώνουν  το ταχύτερο  δυνατόν  τον  προσφέροντα 

σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών 

ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του. 

  

(5) Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 

διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι αναθέτοντες 

φορείς δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού με την 

οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 

υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με το εδάφιο (4), εντός 

δεκαπενθήμερης τουλάχιστον προθεσμίας, αρχομένης από την 

ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι 

αναθέτοντες φορείς προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών 

που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  

 

(6) Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους προσφέροντες 

που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλουν προσφορά για 
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κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο 

του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζουν επαρκή προθεσμία 

για την υποβολή των προσφορών. Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη 

προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία 

επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη 

εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά 

δύναται, ενδεχομένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση, προς 

τους οικονομικούς φορείς που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν 

προσφορά.  

 

(7) Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν δύναται να 

υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως 

αιτιολογημένες.  

 

(8) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να προσφεύγουν σε αυτό το 

σύστημα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν, να περιορίζουν ή να 

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.  

 

(9) Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο 

σύστημα δεν δύνανται να επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης. 
  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Τμήμα 1 – Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

 

Περιοδική  

ενδεικτική 

προκήρυξη. 

Παράρτημα VΙ A. 

 

 

Παράρτημα ΧΙ. 

 

 

 

41.—(1) Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, τουλάχιστον μία 

φορά τον χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης η οποία 

αναφέρεται στο Παράρτημα VΙ Α και δημοσιεύεται από την Επιτροπή 

ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ αγοραστή», 

όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο β υπό το σημείο 2 του 

Παραρτήματος ΧΙ- 

 

(α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική 
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Παράρτημα VIIΙ A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο, ανά 

ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν 

κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον η συνολική 

εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του 

εδαφίου (1) του άρθρου 15 και του άρθρου 16, ισούται με ή 

υπερβαίνει το όριο των 750.000 Ευρώ, όπως το όριο αυτό 

εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77. Οι 

ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες 

αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CPV∙ 

 

(β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία 

των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο, για καθεμία 

από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα VΙΙΙ A κατηγορίες 

υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους 

δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη 

αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του εδαφίου (1) 

του άρθρου 15 και του άρθρου 16, ισούται με ή υπερβαίνει 

το όριο των 750.000 Ευρώ, όπως το όριο αυτό εκάστοτε 

αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77∙ 

 

(γ) όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των 

συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο τις οποίες 

προτίθενται να αναθέσουν οι αναθέτοντες φορείς κατά τους 

δώδεκα επόμενους μήνες και των οποίων η εκτιμώμενη αξία 

ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 15, όπως το όριο αυτό εκάστοτε 

αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77, 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 16. 

 

(2) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) 

του εδαφίου (1) αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο 

«προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του 

οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο 

(γ) του εδαφίου (1) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο 

«προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από την έγκριση του 
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Παράρτημα ΧΙ. 

προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι 

συμφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να 

συνάψουν.  

 

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική 

προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» τους, διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις 

λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο σημείο 3 του 

Παραρτήματος ΧΙ, γνωστοποίηση με την οποία ανακοινώνουν τη 

δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο «προφίλ 

αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) είναι υποχρεωτική μόνο 

εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες 

προθεσμίες παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

του άρθρου 46.  

 

(4) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού.  

 

(5) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, ιδίως, να δημοσιεύουν ή να 

αναθέτουν στην Επιτροπή τη δημοσίευση περιοδικών ενδεικτικών 

προκηρύξεων με αντικείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να 

επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε 

προηγούμενη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται 

ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματικές. 

 

Προκήρυξη για  

την ύπαρξη  

συστήματος 

προεπιλογής. 

Παράρτημα V. 

 

 

 

 

42. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουν σύστημα 

προεπιλογής σύμφωνα με το άρθρο 55, για το σύστημα προεπιλογής 

συντάσσεται προκήρυξη σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα 

προκήρυξης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, η οποία 

αναφέρει τον σκοπό που εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τις 

λεπτομέρειες της πρόσβασης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν 

το σύστημα έχει διάρκεια άνω των τριών ετών, η προκήρυξη πρέπει 

να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρότερη διάρκεια, 
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αρκεί η αρχική προκήρυξη. 

 
Προκήρυξη που 

χρησιμοποιείται 

ως μέσο έναρξης 

διαγωνισμού. 

Παράρτημα VΙA. 
 
 
 
 
Παράρτημα V. 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙV,  
Μέρη Α, Β ή Γ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙV,  
Μέρος Δ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΧΙ. 

43.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή 

υπηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει - 

(α) Μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως 

αναφέρεται στο Παράρτημα VΙΑ, ή 

 

(β) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος 

προεπιλογής, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V, ή 

 

(γ) μέσω προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο Μέρος 

A, B ή Γ του Παραρτήματος ΙV. 

 

(2) Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγορών, ο 

διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει μέσω της προκήρυξης που 

αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), ενώ ο διαγωνισμός 

για τις συμβάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέσω 

της απλουστευμένης προκήρυξης που αναφέρεται στο Μέρος Δ του 

Παραρτήματος ΙV.  

 

(3) Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής ενδεικτικής 

προκήρυξης, η προκήρυξη αυτή πρέπει- 

 

(α) Να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες 

που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται 

να συναφθεί· 

 

(β) να αναφέρει ότι η σύμβαση αυτή θα συναφθεί εφαρμόζοντας 

την κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού και να καλεί τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το 

ενδιαφέρον τους∙ και  

 

(γ) να έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ το 
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αργότερο δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης, η οποία αναφέρεται στο 

εδάφιο (5) του άρθρου 48. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις 

προθεσμίες του άρθρου 46. 
Γνωστοποίηση 

ανάθεσης  

σύμβασης. 

 
Παράρτημα VΙI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VIΙ. 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν αναθέσει σύμβαση ή 

συνάψει συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που 

αφορά τις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα VΙΙ. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται, υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή, εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας-

πλαίσιο. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 39, οι αναθέτοντες φορείς 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης των 

αποτελεσμάτων της ανάθεσης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στην 

συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη 

γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων 

που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο δύο 

μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης:  

 

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην 

περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες 

γνωστοποιήσεις εντός δύο μηνών το αργότερο μετά τη λήξη εκάστου 

τριμήνου.  

 

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ 

και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον 

ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα που, ενδεχομένως, επικαλούνται οι 

αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών 

σχετικά με τον αριθμό των υποβληθεισών προσφορών, την 

ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις τιμές.  

 

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υπηρεσιών 

έρευνας και ανάπτυξης με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, 
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Παράρτημα VIΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VΙI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VIΙΙ Β. 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VIΙ. 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 
 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του 

άρθρου 38, δύνανται να περιορίζουν  τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ σχετικά με τη φύση και 

την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη 

«υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης». Όταν οι αναθέτοντες φορείς 

συνάπτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να 

συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 38, 

δύνανται να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ σχετικά με τη φύση και την ποσότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για 

λόγους εμπορικού απορρήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

αναθέτοντες φορείς μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που 

δημοσιεύονται σχετικά με το εδάφιο αυτὀ να είναι τουλάχιστον εξίσου 

λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

άρθρου 43. Εάν εφαρμόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες 

φορείς μεριμνούν στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι εν λόγω 

πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την 

κατηγορία που ορίζεται στο μητρώο των προεπιλεγμένων 

παρεχόντων υπηρεσίες, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο 

(7) του άρθρου 55.  

 

(4) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για 

υπηρεσίες, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα VIΙΙ B, οι 

αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη, εάν δέχονται τη 

δημοσίευσή τους.  

 

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα 

VΙΙ και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε 

απλουστευμένη μορφή και σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ για 

στατιστικούς λόγους. 

 
Σύνταξη και 

λεπτομέρειες 

δημοσίευσης 

 45.-(1)(α) Οι  προκηρύξεις  και  γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙV, 
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των προκηρύξεων  

και 

γνωστοποιήσεων. 

Παραρτήματα ΙV, V, 

VΙ A, VΙ B και VΙI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Παράρτημα XΙ. 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
 

V, VΙ Α, VΙ Β και VIΙ και, ενδεχομένως, κάθε επιπλέον 

πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τον αναθέτοντα 

φορέα, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που 

υιοθετούνται από την Επιτροπή.  

(β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται 

αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Τεύχος S) και στην Ηλεκτρονική Τράπεζα 

Πληροφοριών (Tenders Electronic Daily, TED).  

 

   (γ)  Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύνανται δε να τις 

δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο. Οι αναθέτοντες φορείς 

δύνανται να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας ή / και στον εγχώριο τύπο και τις γνωστοποιήσεις 

ανάθεσης σύμβασης. 

 

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται από τους 

αναθέτοντες φορείς στην Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με 

ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες 

διαβίβασης της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΧΙ, είτε με άλλα 

μέσα. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 41, 42, 43 και 44 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά δημοσίευσης των στοιχείων (α) και (β) της 

παραγράφου 1 του Παραρτήματος ΧΙ.  

 

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την μορφή και τις 

λεπτομέρειες διαβίβασης της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΧΙ, 

δημοσιεύονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την 

αποστολή τους. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις 

λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 

Παραρτήματος ΧΙ, δημοσιεύονται εντός δώδεκα (12) ημερών το 

αργότερο μετά την αποστολή τους: 
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Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατ' αίτηση του 

αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται 

στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43 δημοσιεύονται 

εντός πέντε ημερών, εφόσον η προκήρυξη έχει αποσταλεί με 

τηλεομοιοτυπία.  

 

(4) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά σε 

μία επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία έχει επιλέξει ο 

αναθέτων φορέας και αυθεντικό θεωρείται μόνο το πρωτότυπο 

κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των 

σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης 

δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Η δαπάνη της 

δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από την 

Επιτροπή βαρύνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

 

(5) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόμενό τους δε 

 δύναται να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής 

τους στην Επιτροπή. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις  που 

δημοσιεύονται στη Δημοκρατία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις 

και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή 

δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το εδάφιο (1) 

του άρθρου 41 και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής 

της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της 

δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι ενδεικτικές περιοδικές 

προκηρύξεις δεν δύναται να δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» 

πριν να αποσταλεί στην Επιτροπή η ειδοποίηση που ανακοινώνει την 

δημοσίευσή τους με την μορφή αυτή, και πρέπει να αναφέρουν την 

ημερομηνία της εν λόγω αποστολής.  

 

(6) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση 

να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και 

γνωστοποιήσεων.  

 

(7) Η Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της 
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δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την 

ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά 

απόδειξη της δημοσίευσης.  

 

(8) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να δημοσιεύουν, σύμφωνα με τα 

εδάφια (1) έως (7), προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, για τις οποίες 

δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει του παρόντος Νόμου. 

 
 

Τμήμα 2 – Προθεσμίες 
 

Προθεσμία 

παραλαβής 

των αιτήσεων 

συμμετοχής και των 

προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.-(1) Με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά τον καθορισμό των 

προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων 

συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το 

πολύπλοκο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την 

προετοιμασία των προσφορών.  

 

(2) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών είναι πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης.  

 

(3) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 

διατάξεις: 

 

(α) Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, 

έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43 ή 

πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα δυνάμει του εδαφίου (5) 

του άρθρου 48, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα 

επτά (37) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία 

περίπτωση δε δύναται να είναι μικρότερη από είκοσι δύο 

(22) ημέρες, εάν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση 

με άλλα μέσα εκτός των ηλεκτρονικών ή της 
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Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VΙ A, 
Μέρος Ι. 
Παράρτημα VΙ A, 
Μέρος ΙΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τηλεομοιοτυπίας, και σε δεκαπέντε ημέρες (15) τουλάχιστον, 

εάν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα· 

 

(β) η προθεσμία παραλαβής των προσφορών δύναται να 

ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα 

και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται 

σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 

και την υποβολή των προσφορών τους· 

 

(γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με 

την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων 

φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, 

ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες, σε 

καμία δε περίπτωση δεν δύναται να είναι μικρότερη από 

δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για 

υποβολή προσφοράς. 

 

(4) Εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική 

ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει το εδάφιο (1) του άρθρου 41, που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΧΙ, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία είναι, κατά γενικό κανόνα, 

τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες, από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες 

είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ενδεικτική 

προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το 

Μέρος Ι του Παραρτήματος VΙ A, όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VΙ Α, εφόσον 

υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές κατά τη δημοσίευση της 

προκήρυξης και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση 

μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και 

ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την 

ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, που 

προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43. 
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Παράρτημα ΧΙ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις 

λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 

Παραρτήματος ΧΙ, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στην ανοικτή 

διαδικασία, δύναται να συντομεύονται κατά επτά (7) ημέρες.  

 

(6) Εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (3), η προθεσμία είναι δυνατόν να 

συντομεύεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των 

προσφορών στην ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία και τη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει 

απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα 

στα έγγραφα του διαγωνισμού και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο 

ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που 

χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση 

διαδικτύου, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.  

 

(7) Στην ανοικτή διαδικασία, το σωρευτικό αποτέλεσμα των 

συντμήσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4), (5) και (6), δεν 

δύναται, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την 

παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού:  

 

Νοείται ότι, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν 

αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το 

σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στα 

εδάφια (4), (5) και (6), δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, να 

καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 

μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.  

 

(8) Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται 
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Παράρτημα ΧΙΙ. 

στα εδάφια (4), (5) και (6), δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, να 

καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, 

μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε 

δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43 ή 

πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάμει του εδαφίου (5) του 

άρθρου 48. Στην κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που 

προβλέπονται στα εδάφια (4), (5) και (6), δεν δύναται, σε καμία 

περίπτωση, εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία 

βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), να καταλήγει σε 

προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών.  

 

(9) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα 

συμπληρωματικά έγγραφα ή οι πληροφορίες, μολονότι ζητήθηκαν σε 

εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που 

ορίζονται στα άρθρα 47 και 48 ή όταν οι προσφορές δεν δύναται να 

καταρτισθούν παρά μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου 

εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να 

παρατείνεται, εκτός εάν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με 

κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), έτσι 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι 

όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των 

προσφορών.  

 

(10) Στο Παράρτημα ΧΙΙ παρατίθεται πίνακας, ο οποίος 

ανακεφαλαιώνει τις προθεσμίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 
Ανοικτή διαδικασία: 

έγγραφα του 

διαγωνισμού και 

συμπληρωματικές 

47.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν 

παρέχουν με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφωνα με το εδάφιο (6) του 

άρθρου 46 απρόσκοπτη και πλήρη, άμεση πρόσβαση στα έγγραφα 
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πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

του διαγωνισμού και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, τα 

έγγραφα αυτά αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) 

ημερών από την παραλαβή της αίτησης για παροχή των εγγράφων 

του διαγωνισμού, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής των προσφορών.  

 

(2) Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα 

συμπληρωματικά έγγραφα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες 

φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.  

 
Πρόσκληση για την 

υποβολή 

προσφοράς 

ή συμμετοχής  

σε 

διαπραγμάτευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.-(1) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτόχρονα και 

γραπτώς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις 

προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Η 

πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει- 

 

(α) Είτε ένα αντίτυπο των εγγράφων του διαγωνισμού και όλων 

των συμπληρωματικών εγγράφων, 

 

(β) είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα του 

διαγωνισμού και στα άλλα συμπληρωματικά έγγραφα, όταν 

τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με 

το εδάφιο (6) του άρθρου 46.  

 

(2) Όταν φορέας ή υπηρεσία άλλος(η) από τον αναθέτοντα φορέα 

που είναι υπεύθυνος για την διαδικασία ανάθεσης έχει στην διάθεσή 

του τα έγγραφα του διαγωνισμού ή / και τυχόν συμπληρωματικά 

έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση από την οποία 

δύναται να ζητούνται τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραλαβή των εν λόγω 

εγγράφων καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του 

ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση τους. Ο 
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αρμόδιος φορέας ή η υπηρεσία αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους 

οικονομικούς φορείς  αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους. 

 

(3) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού ή τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από 

τους αναθέτοντες φορείς ή τους άλλους αρμόδιους φορείς ή 

υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, 

εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.  

 

(4) Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση, περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 

(α) Κατά περίπτωση, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για 

την αίτηση συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και το 

ποσό και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που πρέπει, 

ενδεχομένως, να καταβληθεί για τη λήψη των εγγράφων∙ 

 

(β)  την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών, τη διεύθυνση, στην οποία πρέπει να 

διαβιβασθούν, και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες 

πρέπει να συνταχθούν∙ 

 

(γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει ήδη 

δημοσιευτεί∙ 

 

(δ) μνεία των εγγράφων που πρέπει, ενδεχομένως, να 

επισυναφθούν∙ 

 

(ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, όταν δεν 

περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη 

συστήματος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο έναρξης 

διαγωνισμού∙ 

 

(στ) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης 
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ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών 

των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται 

στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην προκήρυξη για την 

ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ή στα έγγραφα του 

διαγωνισμού. 

 

(5) Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική 

ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων 

όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει 

λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να 

αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε 

διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 

(α) Τη φύση και την ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές 

συμβάσεις, και, αν είναι δυνατόν, την εκτιμώμενη 

προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω 

δικαιωμάτων προαιρέσεως. Εάν πρόκειται για ανανεώσιμες 

συμβάσεις, τη φύση και την ποσότητα, και, αν είναι δυνατόν, 

την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης 

μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έργα, 

προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται· 

 

(β) τον χαρακτήρα της διαδικασίας: κλειστή ή με 

διαπραγμάτευση· 

 

(γ) ενδεχομένως, την ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της 

παράδοσης των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή 

της παροχής των υπηρεσιών· 

 

(δ) τη διεύθυνση και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για 

την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν 

τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν συμπληρωματικά 

έγγραφα, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες 
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πρέπει να συντάσσονται οι προσφορές· 

 

(ε) τη διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να 

συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες στους ενδιαφερομένους,  για να εξασφαλίσουν 

τα έγγραφα του διαγωνισμού και άλλα έγγραφα· 

 

(στ) τους όρους, οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, τις 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που 

απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς· 

 

(ζ) το ύψος και τις λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε 

ποσού, το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων του 

διαγωνισμού· 

 

(η) το είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική 

μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμός των 

ανωτέρω∙ και 

 

(θ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, 

ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, 

σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού ή στην 

πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς 

διαπραγμάτευση. 

 
Τρόπος 

υπολογισμού των 

προθεσμιών. 

 

49. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71. 

 

 

Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση 
 

Κανόνες που 

εφαρμόζονται 

στις επικοινωνίες. 

50.─(1) Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές 

πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο δύναται, κατ' 
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Παράρτημα V. 
 
 
 
 

επιλογή του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επιστολή, 

με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα εδάφια (4) 

και (5), με το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που 

ορίζονται στο εδάφιο (6) ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.  

 

(2) Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό 

και, επομένως, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών 

φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.  

 

(3) Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση 

πληροφοριών λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διαφυλάσσονται η 

ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και 

των αιτήσεων συμμετοχής και προκειμένου οι αναθέτοντες φορείς να 

λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών και των 

αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά την λήξη της προβλεπόμενης 

προθεσμίας για την υποβολή τους.  

 

(4) Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με 

ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει 

να μην δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς προσιτά στο 

κοινό και συμβατά με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών.  

 

(5) Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής 

των προσφορών και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής 

των αιτήσεων συμμετοχής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

 

(α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και 

αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 

κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στους 

ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής 

παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής 

πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V. 
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188(Ι) του 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές δύναται να απαιτείται να 

συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Νομικού 

Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για 

Συναφή Θέματα Νόμου. 

 

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιερώσει σύστημα 

εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του 

επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω 

μηχανισμών. 

 

(δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται, ώστε εάν τα 

έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις που 

αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 54 και στα 

άρθρα 55 και 56 δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, 

να υποβάλλονται πριν από την λήξη της προθεσμίας που 

προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των 

αιτήσεων συμμετοχής. 

 

(6) Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι 

ακόλουθοι κανόνες: 

 

(α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των 

δημόσιων συμβάσεων δύναται να υποβάλλονται γραπτώς ή 

τηλεφωνικά∙ 

 

(β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, 

πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή 

τους∙ 

 

(γ) οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν οι αιτήσεις 

συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να 

επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις 

περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. 
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Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αυτή, καθώς και η 

προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, με 

ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να 

επισημαίνονται από τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυξη 

που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή στην 

πρόσκληση που αναφέρει το εδάφιο (5) του άρθρου 48. 
  
Ενημέρωση των 

αιτούντων 

προεπιλογή, των 

υποψηφίων και των 

προσφερόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν γραπτώς, το 

συντομότερο δυνατό και κατόπιν σχετικής αιτήσεως, τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που 

λαμβάνουν για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή την ανάθεση της 

σύμβασης ή την αποδοχή σε δυναμικό σύστημα αγορών, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να 

μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση για 

την οποία υπήρξε διαγωνισμός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να 

μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών.  

 

(2) Κατόπιν γραπτού αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι 

αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό και το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του 

αιτήματος αυτού- 

 

(α) Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης 

της υποψηφιότητάς του∙ 

 

(β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την 

απόρριψη της προσφοράς του και, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 32, 

αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη μη ισοδυναμία ή 

την απόφασή τους περί του ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι 

υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί 

απόδοσης ή λειτουργίας∙ 

 

(γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή 

προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του 

αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-

πλαίσιο: 

 

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν να 

μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της 

συμφωνίας-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα 

αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα 

αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν 

αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα νόμιμα εμπορικά 

συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομικού φορέα στον οποίο 

ανατέθηκε η σύμβαση ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.   

 

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα 

προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτούντες ως προς την απόφαση 

που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης 

προθεσμίας. Εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, 

απαιτείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης 

προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, μέσα 

σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που 

δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά 

την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.  

 

(4) Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, 

πρέπει να ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, εν πάση 

περιπτώσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την 

ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς 

τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να 

βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 55.  

 

(5) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα 
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προεπιλογής δύνανται να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής 

ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα 

κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 

55. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής πρέπει να 

κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με 

μνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν. 

 
Πληροφορίες που 

πρέπει να 

τηρούνται για τις 

συμβάσεις που 

έχουν συναφθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβαση, τις 

κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη 

φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με-  

 

(α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και 

την ανάθεση των συμβάσεων· 

 

(β) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 38· 

 

(γ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων III έως VI 

του παρόντος Μέρους δυνάμει των παρεκκλίσεων που 

προβλέπονται στα Τμήματα 2 και 3 του Κεφαλαίου Ι και στο 

Κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος Μέρους: 

 

 Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 

μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης 

που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.  

 

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να 

διατηρούνται επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία 

ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο 

αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει, μέσω της Αρμόδιας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, 

τις απαραίτητες πληροφορίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τμήμα 1 – Γενικός Κανόνας 

 

Γενικές διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.-(1) Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς- 

 

(α) Που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των 

προσφερόντων ή των υποψηφίων σύμφωνα με τα εδάφια 

(1), (2) ή (4) του άρθρου 56, αποκλείουν τους οικονομικούς 

φορείς που ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και 

κριτήρια· 

 

(β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους 

σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια 

που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 56·  

 

(γ) στην κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν, 

όπου είναι εφικτό, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των 

παραγράφων (α) και (β) υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 

56.  

 

(2) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη 

για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής 

των συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές 

συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς- 

 

(α) Επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 55· 

 

(β) εφαρμόζουν τις διατάξεις του εδαφίου (1) που αφορούν την 
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κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

στους εν λόγω οικονομικούς φορείς. 

 

(3) Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των 

προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς 

τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και 

αναθέτουν την σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα 

άρθρα 57 και 59. 

 

 

 

 Τμήμα 2 – Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή 

 
Αμοιβαία 

αναγνώριση όσον 

αφορά τους 

διοικητικούς, 

τεχνικούς ή 

χρηματοοικονομικούς 

όρους καθώς και τα 

πιστοποιητικά, τις 

δοκιμές και τα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται, όταν επιλέγουν τους 

συμμετέχοντες σε μια κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την 

προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες 

προεπιλογής- 

 

(α) Να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή 

χρηματοοικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς 

φορείς, εφόσον δε θα τους επέβαλλαν σε άλλους· 

 

(β) να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως 

προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές αποδείξεις. 

 

(2) Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται 

από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, 

οι αναθέτοντες φορείς- 

 

(α)  Παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλισης που 

βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και 

πιστοποιούνται από οργανισμούς που ακολουθούν τις 

σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης∙ 
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(β)  πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της 

ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά κυπριακών 

προτύπων CYS EN ISO 9000  και πιστοποιούμενα από 

οργανισμούς που ακολουθούν τη σειρά των κυπριακών  

προτύπων CYS EN ISO 45000 για την πιστοποίηση∙ 

 

(γ) αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες στα άλλα κράτη μέλη και αποδέχονται, επίσης, 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης της ποιότητας εκ μέρους των οικονομικών 

φορέων. 

 

(3) Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε 

ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

απαιτούν, προκειμένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του 

οικονομικού φορέα, την αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι 

αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που 

συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία 

βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) ή στα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά 

ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που τηρούν 

την κοινοτική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, τα οποία 

αφορούν την πιστοποίηση. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν 

ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

κράτη μέλη και δέχονται, επίσης, και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 

ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους των 

οικονομικών φορέων. 

 
Συστήματα 

προεπιλογής. 
 

55.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να 

θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των 
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οικονομικών φορέων. Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται 

ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των 

οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για 

προεπιλογή.  

 

(2) Το σύστημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. Η διαχείρισή του πρέπει 

να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής 

που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Όταν τα εν λόγω κριτήρια 

και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 32. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να 

αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.  

 

(3) Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στο 

εδάφιο (2) μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που 

απαριθμούνται στο άρθρο 51 του περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 

και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ένας αναθέτων 

φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2,  τα εν 

λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού 

που απαριθμούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 51 του περί του 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

 

(4) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2) περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε αυτός ο 

οικονομικός φορέας δύναται, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των 

ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 

υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι 

θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος του 

συστήματος προεπιλογής, όπως με την παρουσίαση σχετικών 

εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, 
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μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 5 

δύναται να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην 

κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

 

(5) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2) περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές ή / 

και επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, αυτός 

δύναται, ενδεχομένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων 

φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων 

μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα 

μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος 

προεπιλογής, όπως με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν 

λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα 

απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία 

οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 5 δύναται να 

επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή 

άλλων φορέων.  

 

(6) Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στο 

εδάφιο (2) παρέχονται, κατ' αίτηση, στους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και 

κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς. Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα 

προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω 

τρίτων φορέων ή οργανισμών.  

 

(7) Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων 

οικονομικών φορέων, το οποίο δύναται να χωρίζεται σε κατηγορίες 

ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η 

προεπιλογή.  

 

(8) Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται 
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σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42, 

σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος 

προεπιλογής, τις διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 

51, σχετικά με την ενημέρωση των οικονομικών φορέων που έχουν 

ζητήσει προεπιλογή, του εδαφίου (2) του άρθρου 53 σχετικά με την 

επιλογή συμμετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού 

πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος 

προεπιλογής και, τελικά, τις διατάξεις του άρθρου 54 σχετικά με την 

αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή 

χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές 

και τα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

(9) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκήρυξη για την 

ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή 

διαδικασία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει 

ενός τέτοιου συστήματος. 

 
Κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής σε 

ανοικτή διαδικασία ενεργούν σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες 

και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών 

φορέων. 

 

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για 

κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία με διαπραγμάτευση, προβαίνουν 

στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και τους κανόνες 

που έχουν ορίσει και που είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων. 

 

(3) Στην κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, τα 

κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του 

αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο 

επίπεδο που επιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών 

χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των μέσων 

που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων 
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υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 

εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. 

 

(4) Τα κριτήρια που ορίζονται στα εδάφια (1) και (2) μπορούν να 

περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο 

άρθρο 51 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμου για τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται σχετικά. Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα 

αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, τα κριτήρια που αναφέρονται 

στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τα 

κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 

51 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 

Θέματα Νόμου.  

 

(5) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, 

οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της 

ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 

υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι 

διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, όπως με την παρουσίαση σχετικών 

εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, 

μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 5, 

δύναται να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην 

κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

 

(6) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές ή / και 

επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο 

οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη 

σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, 

ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ 
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αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την εκτέλεση της 

σύμβασης, τα απαραίτητα μέσα, όπως με την παρουσίαση 

εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον 

οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια 

κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 5, 

δύναται να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στις 

κοινοπραξίες ή άλλων φορέων. 

 

 

Τμήμα 3 – Ανάθεση των συμβάσεων 

 
Κριτήρια ανάθεσης 

των συμβάσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.-(1) Με την επιφύλαξη των νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία σχετικά με την 

αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι 

αναθέτοντες φορείς αναθέτουν συμβάσεις, είναι: 

 

(α) Είτε, όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, κατά την κρίση του 

αναθέτοντος φορέα, διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το 

αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, όπως η 

ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος 

λειτουργίας, η αποδοτικότητα του κόστους, η ποιότητα, τα 

αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι 

δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την ασφάλεια των 

προμηθειών και την τιμή,  

 

(β) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

 

(2) Εκτός των περιπτώσεων όπου, κατά την γνώμη του αναθέτοντος 

φορέα, είναι αδύνατη η στάθμιση των επιλεγέντων κριτηρίων, στην 

προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) περίπτωση ο 

αναθέτων φορέας επισημαίνει το σχετικό βάρος που αποδίδει σε 
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καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή 

δύναται να εκφράζεται με τον καθορισμό μιας ψαλίδας με κατάλληλο 

εύρος. Στις περιπτώσεις που, κατά την γνώμη του αναθέτοντος 

φορέα, είναι αδύνατη η στάθμιση για λόγους που μπορούν να 

αποδειχθούν, ο αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια με την 

φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας που τους αποδίδεται. Αυτή η σχετική 

στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας αναφέρονται, ανάλογα με την 

περίπτωση, στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης 

διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η 

οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 48, στην πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις ή στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. 

 
Χρησιμοποίηση 

ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη σύναψη 

συμβάσεων με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με βάση Κανονισμούς 

που εκδίδονται από το  Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

(2) Στην ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με 

προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας σύμβασης, διεξάγεται 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης 

μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια.  Υπό τους ίδιους όρους, ο 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δύναται να χρησιμοποιείται κατά τον 

νέο διαγωνισμό για την σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του 

δυναμικού συστήματος αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 40. 

 

(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά- 

 

 (α) Είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή∙ 

 

(β) είτε τις τιμές ή / και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών 

που επισημαίνονται στα έγγραφα διαγωνισμού, εφόσον η 
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σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

(4) Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που 

χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. Τα έγγραφα του 

διαγωνισμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες  

πληροφορίες: 

 

(α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελούν αντικείμενο 

του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω 

στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε 

να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά∙ 

 

(β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να 

υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις 

προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης∙ 

 

(γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των 

προσφερόντων κατά την διάρκεια του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού και, όπου απαιτείται, τη χρονική στιγμή 

κατά την οποία τίθενται στη διάθεσή τους∙ 

 

(δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού∙ 

 

(ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες δύνανται να 

υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την 

υποβολή προσφορών∙ 

 

(στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο 

ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύνδεσης. 
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(5) Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι 

αναθέτοντες φορείς διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των 

προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κριτήρια 

ανάθεσης και την προκαθορισμένη στάθμισή τους. Όλοι οι 

προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές 

καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να 

υποβάλουν νέες τιμές ή / και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες 

τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση 

με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την 

ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δύναται να διεξάγεται σε διάφορες 

διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι 

δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.  

 

(6) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά- 

 

(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της 

πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου 

προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με την στάθμιση 

που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 57∙ 

 

(β) η πρόσκληση αναφέρει τον μαθηματικό τύπο, βάσει του 

οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η 

αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες 

υποβαλλόμενες τιμές ή / και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός 

αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση κάθε κριτηρίου 

που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η 

στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή 

στα έγγραφα του διαγωνισμού. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες 

ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με 

συγκεκριμένες τιμές∙ 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) όπου επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να 

προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε 

εναλλακτική προσφορά. 

 

(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 

οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους 

προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον 

την δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη 

κατάταξή τους. Δύνανται, επίσης, να γνωστοποιούν και άλλες 

πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό 

τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Δύνανται, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό 

των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού:  

 

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση δε δύνανται να γνωστοποιούν 

την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων 

φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

(8) Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό 

πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τρόπους- 

 

(α) Επισημαίνοντας στην πρόσκληση συμμετοχής στον 

πλειστηριασμό την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της 

διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί∙ 

 

(β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες 

φορείς προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον 

πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την 

παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν 

τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό∙ 

 

(γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται 
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στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν 

όλες πραγματοποιηθεί∙ 

 

(δ) όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν 

τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την 

παράγραφο (γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με την 

παράγραφο (β), η πρόσκληση συμμετοχής στον 

πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε 

φάσης του πλειστηριασμού. 

 

(9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι 

αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 

57, στη βάση των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.  

 

(10) Οι αναθέτοντες φορείς δε δύνανται να χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να 

εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να 

τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί 

στην δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί 

στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

 
Ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.-(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, ορισμένες προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων 

φορέας, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις 

διευκρινίσεις εκείνες για την σύνθεση της προσφοράς που τυχόν 

κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές δύναται να αφορούν,  

ιδιαίτερα - 

 

(α)  Την οικονομία της μεθόδου δομικής κατασκευής, της 

μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των 

υπηρεσιών∙ 

 

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του 

έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των 
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υπηρεσιών∙ 

 

(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των 

υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων∙ 

 

(δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της 

απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 

στον τόπο εκτέλεσης της  σύμβασης∙ 

 

(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα.  

 

(2) Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση με τον 

προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των 

παρασχεθέντων δικαιολογητικών.  

 

(3) Εφόσον ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά 

για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα 

και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 

επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν 

λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε νομίμως. Όταν ο αναθέτων φορέας 

απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει, 

μέσω της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά την 

Επιτροπή. 

 

 

Τμήμα 4 – Εξωκοινοτικές προσφορές και σχέσεις με τρίτες χώρες 

 
Προσφορές που 

περιέχουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων 

χωρών. 

 

 

 

60.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν 

προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η Κοινότητα δεν 

έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να 

εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών 

επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται 
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Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.:L302, 
19.10.1992, σ.1. 
 
 

 

 

 

 

με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών 

μελών της έναντι τρίτων χωρών. 

 

(2) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης 

προμηθειών δύναται να απορρίπτεται όταν το μέρος των προϊόντων 

καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό 

(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για 

τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, υπερβαίνει το 50% 

της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω 

προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά 

που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών 

θεωρούνται ως προϊόντα.  

 

(3) Μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες 

σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 57, 

προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' 

εφαρμογή του εδαφίου (2). Το ύψος των προσφορών αυτών 

θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3%: 

 

Νοείται ότι, δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 

αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα 

που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη 

χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.  

 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να 

καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως 

προβλέπεται στο εδάφιο (2), δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες 

στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των διατάξεων της οδηγίας 

2004/17/ΕΚ, με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 της εν λόγω οδηγίας. 

 
Σχέσεις με τρίτες 

χώρες στον τομέα 
61.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει την 
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των δημόσιων 

συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

Παράρτημα ΧΙΙΙ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι 

επιχειρήσεις της Δημοκρατίας, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων και 

οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών διατάξεων 

εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα XΙΙΙ στην 

προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε 

τρίτες χώρες.   

 

(2) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

             ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Γενική διάταξη. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.-(1) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού 

μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος 

άρθρου και με τα άρθρα 63 και 65 έως 68 και τίθενται στη διάθεση 

όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 

μελετών. 

 

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν 

δύναται να περιορίζεται- 

 

(α) Στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της 

Δημοκρατίας∙ 

 

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, 

δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, είτε φυσικά, είτε 

νομικά πρόσωπα. 

 
Κατώτατα όρια. 
 

 

63.-(1)(α)  Το  παρόν  άρθρο  εφαρμόζεται  στους  διαγωνισμούς 

μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας 
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ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των 

οποίων, εκτός ΦΠΑ, ισούται με ή υπερβαίνει το όριο των 

422.000 ευρώ, όπως το όριο αυτό εκάστοτε αναθεωρείται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77.  

 

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ως κατώτατο 

όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, της 

σύμβασης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 

ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή / και πληρωμής 

ποσών στους συμμετέχοντες. 

 

(2)(α)   Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις 

διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των 

χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς 

και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες 

ισούται με ή υπερβαίνει το όριο των 422.000 ευρώ, όπως 

το όριο αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 77.  

 

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ως κατώτατο 

όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και 

ποσών, συμπεριλαμβανομένης της προεκτιμώμενης 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης υπηρεσίας, η οποία 

μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων δυνάμει του εδαφίου 

(3) του άρθρου 38, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει 

αποκλείσει μία τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη 

διαγωνισμού. 

 
Διαγωνισμοί 

μελετών που 

εξαιρούνται. 

 

 

 

 

 

 

64. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται: 

 

(α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις 

ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στα άρθρα 19, 20 και 21 

για τις συμβάσεις υπηρεσιών∙ 

 

(β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την 
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άσκηση, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, μιας 

δραστηριότητας για την οποία το εδάφιο (1) του άρθρου 28, 

έχει κριθεί εφαρμοστέο με απόφαση της Επιτροπής ή 

θεωρείται ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4),  ή το 

εδάφιο (5)  του εν λόγω άρθρου. 

 
Κανόνες 

δημοσιότητας και 

διαφάνειας. 

 

 
 
 
 

Παράρτημα ΙΧ. 
 
 
 

Παράρτημα Χ. 
 
 
 

 

 

 

65.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν 

διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω 

προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει 

διαγωνισμό μελετών ανακοινώνουν τα αποτελέσματά του με 

ανακοίνωση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περιλαμβάνει τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IX και η ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μελετών περιλαμβάνει τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα X, χρησιμοποιώντας 

τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. 

 

 (2) Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από 

την λήξη του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα 

έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. Εν προκειμένω, η Επιτροπή 

σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που ενδέχεται να 

επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς όταν διαβιβάζουν τις 

πληροφορίες αυτές, όσον αφορά τον αριθμό των μελετών ή σχεδίων 

που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και 

τις προσφερόμενες τιμές.  

 

(3) Το άρθρο 45 εφαρμόζεται και στις προκηρύξεις και ανακοινώσεις 

σχετικά με διαγωνισμούς μελετών. 

 
Μέσα επικοινωνίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

66.-(1) Σε κάθε επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζονται 

τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 50. 

 

(2) Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών 

πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η 

ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που 
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Παράρτημα XIV. 
 

 

 

 

 

 

 

διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και 

ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των 

μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που 

προβλέπεται για την υποβολή τους. 

 

(3) Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήματα 

ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελετών- 

 

(α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για 

την παρουσίαση των σχεδίων και μελετών με ηλεκτρονικό 

τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να 

τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, τα 

συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και 

μελετών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος ΧΙV. 

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιερώσει μηχανισμό 

πιστοποίησης με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου της 

υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για αυτά τα 

συστήματα. 

 
Διοργάνωση 

διαγωνισμών 

μελετών, επιλογή 

των συμμετεχόντων 

και κριτική 

επιτροπή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτοντες φορείς 

εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 

 

 

(2) Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και 

αμερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των 

υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς 

μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης 

πραγματικού ανταγωνισμού. 

 

(3) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά 

πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 
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να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο 

τουλάχιστον των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το 

ίδιο ή ισοδύναμο προσόν. 

 
Αποφάσεις της 

κριτικής επιτροπής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.─(1) Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των 

αποφάσεών της ή κατά  τις γνωμοδοτήσεις της. 

 

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη 

αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού μελετών. 

 

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί την κατάταξη των μελετών σε 

πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και στο οποίο 

αναφέρονται τα υπέρ και τα κατά κάθε μελέτης καθώς και οι 

παρατηρήσεις της και ενδεχόμενα σημεία που πρέπει να 

διευκρινισθούν. 

 

(4) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρίσει στο πρακτικό 

της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της 

μελέτης. 

 

(5) Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη 

απόφασης από την κριτική επιτροπή. 

 

(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών 

της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 

 
Συμβάσεις των 

οποίων η 
69. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
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εκτιμώμενη αξία 

είναι κατώτερη των 

κατωτάτων ορίων. 
 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, 

εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων που καθορίζονται 

στο άρθρο 15, όπως τα όρια αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 77 δύναται να ρυθμίζονται από τους 

αναθέτοντες φορείς με εσωτερικούς κανόνες και/ή με κανονισμούς 

που οι ίδιοι εκδίδουν δυνάμει νόμου που διέπει τις εξουσίες και τις 

αρμοδιότητές τους. 

 

ΜΕΡΟΣ IV – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Αδικήματα. 70.─(1) Κάθε πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, γραπτή ή προφορική που έχει 

περιέλθει σε γνώση του κατά τη διάρκεια της άσκησης των 

καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που του παρέχονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η 

αποκάλυψη αυτή γίνεται – 

 

(α) Σε σχέση με την ορθή άσκηση των καθηκόντων είτε αυτού 

είτε του άλλου προσώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 

με βάση ρητή οδηγία από αρμόδια αρχή· 

 

(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος 

ή για σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον 

οποιουδήποτε Δικαστηρίου. 

 

(2)  Κάθε πρόσωπο, εκτός του αναφερόμενου στο εδάφιο (1), που 

χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία 

σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι ένοχο 

αδικήματος. 

 

(3) Κάθε πρόσωπο που χωρίς νόμιμη εξουσία είτε το ίδιο προσωπικά 

είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε εκ μέρους 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου επιδιώκει ή προσπαθεί- 

 

(α) Να λάβει ή εκμαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 96 

αναφερόμενο στο εδάφιο (1) οποιαδήποτε πληροφορία, η 

οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις αυτού· ή 

 

(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, 

οποιασδήποτε αρχής, σώματος ή επιτροπής, ή 

οποιουδήποτε μέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή 

αξιωματούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή 

εξουσιών που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, 

διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίμηση, ή οτιδήποτε έγινε 

σχετικό με διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,  

 

είναι ένοχο αδικήματος. 

 

(4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει οποιασδήποτε 

διάταξης των εδαφίων (1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση 

καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο 

χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες 

(£2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

(5) Ουδεμία ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου 

ασκείται, παρά μόνο με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας. 

 

 
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Στατιστικές 

υποχρεώσεις. 
 
 

 

Παράρτημα  Ι. 
 

 

 
 
 
 

71.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει κάθε 

χρόνο στην Επιτροπή στατιστική κατάσταση σχετικά με το συνολικό 

ύψος, κατανεμημένο κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στα Παράρτημα Ι, των συμβάσεων που έχουν συνάψει 

οι αναθέτοντες φορείς της Κύπρου αξίας μικρότερης από τα όρια του 

εδαφίου (1) του άρθρου 15, αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια 

αυτά, θα καλύπτονταν από το Μέρος ΙΙ του παρόντος Νόμου. 
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Παράρτημα  Ι. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα  VΙIIΑ. 
 
Παράρτημα  VΙIIΑ. 
 
 
 
 
Παράρτημα  VΙIIΒ. 
 

(2) Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες 

αναφέρονται οι παράγραφοι 2, 3, 5, 9 και 10 του Παραρτήματος Ι, η 

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή, το 

αργότερο μέχρι την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους,  στατιστική κατάσταση 

των συμβάσεων που ανατέθηκαν το προηγούμενο έτος. Στην 

κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι 

απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της Συμφωνίας. 

 

(3) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν περιλαμβάνουν 

τις πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 

τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του 

Παραρτήματος VIΙIA, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες 

απαριθμούνται στην κατηγορία 5 του Παραρτήματος VΙIIΑ, των 

οποίων οι κλάσεις στην ονοματολογία CPV είναι αντίστοιχες με τον 

αριθμό αναφοράς της ονοματολογίας CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις 

υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙIIΒ.  

 

4) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1), (2) και (3) 

καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι- 

 

(α) Για λόγους διοικητικής απλούστευσης μπορούν να 

εξαιρούνται οι συμβάσεις μικρότερης αξίας, εφόσον δεν 

θίγεται η χρησιμότητα των στατιστικών 

 

(β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων 

πληροφοριών. 

 

(5)   Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ζητά την 

υποβολή πρόσθετων πληροφοριών. 

  
Εξουσίες 

Αρμόδιας Αρχής 

Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

72.  Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εξουσία- 

 

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς, με 

σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 
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δυνάμει αυτού· 

 

(β) να εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού 

και να κοινοποιεί στους αναθέτοντες φορείς τις 

ανακοινώσεις της Επιτροπής· 

 

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά 

στοιχεία στην Επιτροπή εντός των προκαθορισμένων 

προθεσμιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο. 

 
Κανονισμοί. 73.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, 

που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για 

τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό εξειδίκευσης 

και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου. 

 

(2)  Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), 

οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται 

να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 

        (α)   Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού 

διαγωνισμών∙ 

        (β)    τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή 

των διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο∙ 

         (γ)   τη  ρύθμιση  ειδικών  διαδικασιών που αναφέρονται στο 

Νόμο όπως τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα 

και συμφωνίες-πλαίσιο. 

 

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή 

απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την 

κατάθεσή τους.  Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους 

Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, 

οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής 
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τους. 

 
Ιεραρχική 

προσφυγή κατά 

πράξης ή 

απόφασης του 

αναθέτοντος 

φορέα.  

 
 

 
   

 
 
 

74.  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση του αναθέτοντος φορέα, που 

παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και προηγείται 

της σύναψης της σύμβασης, έχει δικαίωμα να ασκήσει ιεραρχική 

προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Προσφυγής στον 

Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου. 

  
Διατάγματα. 

 
 
 
Παραρτήματα.   

75. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμα, το 

οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα 

Παραρτήματα του παρόντος Νόμου. 
  

 
Έναρξη της ισχύος  

του παρόντος  

Νόμου. 

76. (1)  Με εξαίρεση το άρθρο 74, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με 

τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

       (2)  Το άρθρο 74 τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Συντονισμού των διαδικασιών Προσφυγής στον 

Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου. 

 
Αναθεώρηση των 

κατωτάτων ορίων. 
77.-(1) Τα κατώτατα όρια τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 

41, 63 του παρόντος Νόμου ισχύουν όπως εκάστοτε αναθεωρούνται 

τα αντίστοιχα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία 

2004/17/ΕΚ, εφόσον τα όρια αυτά αναθεωρούνται από την Επιτροπή 

με Κοινοτικό Κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 69 της 

ίδιας Οδηγίας. 

  

 (2)  Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει τους 

αναθέτοντες φορείς για την εκάστοτε αναθεώρηση των κατωτάτων 

ορίων που καθορίζονται στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ που 

πραγματοποιείται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1). 
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Κατάργηση. 
  

100(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2004 

182(Ι) του 2004. 

78. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι 

περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 

Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2003 έως (Αρ.2) του 2004 καταργούνται: 

 

 Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ των υπό αναφορά Νόμων 

παραμένουν σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

άρθρου 74 του παρόντος Νόμου. 

  
Μεταβατικές 

διατάξεις. 
79.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των 

διαδικασιών οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν 

από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν 

ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

 

 Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς 

διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 

οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν 

οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ 

εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος Νόμου. 

 
 (2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στον βαθμό 

που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι 

Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(Άρθρα 8(1) και 71(1),(2)) 

1.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ   

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 

  

        -------------------- 

 

2.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ή ΤΗΣ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 

 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 

Νόμο, Κεφ. 171. 

 

3.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ή ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. 

  
         Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, 

δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350. 

 

4.    ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

        ----------------------- 

 

5.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 

  

        ------------------------ 

 

6.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

        ------------------------- 

 

7.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ. 

 

        ------------------------ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 102 

 

8.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 

 

        ---------------------- 

 

9.     ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ TΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ. 

 
        Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο 

του 1973, Ν. 38/73, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε. 

 

10.   ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ. 

 

         ----------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(Άρθρο 28(3)) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (3) 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28  

 

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 

1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου1. 

 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 

Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας2 . 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

— 

 

Δ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

— 

 

Ε. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ   

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

 

— 

 

ΣΤ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/39/ΕΚ3. 

                                                 
1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1. 
2 ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20. 
3 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14, L176 της 5.7.2002. σ.21. 
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Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ 

Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 

παραγωγής υδρογονανθράκων4. 

 

Η. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

— 

 

Θ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

— 

 

Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

— 

                                                 
4 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

                                                       (Άρθρο 2) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 (1) 

 

ΝΑCE(1) 

 Τίτλος Στ   Κατασκευές 
Κωδικός CPV 

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 

45 
 

 

 

Κατασκευές 
 

Το τμήμα περιλαμβάνει: 
Νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις 
επισκευές 
 

 

45000000 

 
  

 
45.1 

 
 

 
Προετοιμασία εργοταξίου  

 
45100000 

 
 

 
 

45.11 

 
Κατεδάφιση κτιρίων και 
εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων 
κατασκευών 

– εκκαθάριση εργοταξίων 

– χωματουργικά έργα: εκσκαφές, 
επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση 
εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση 
βράχων, ανατινάξεις κ.λ.π. 

– προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων: 

– αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές 
εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας 
γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης 
ορυχείων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης: 

– αποστράγγιση εργοταξίων 
 
– αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών 

εκτάσεων 
 

 
45110000 

 

 
45.12 

 

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 
καθώς και πυρηνοληψία για 
κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, 
γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή 
φυσικού αερίου, βλέπε 11.20 

– γεώτρηση φρεατίων νερού, βλέπε 45.25 

– διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25 

– αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και 
σεισμική έρευνα, βλέπε  74.20 

 
45120000 

 
45.2 

 

Κατασκευή πλήρων 
κτιρίων και τεχνικών 
έργων ή μερών τους· έργα 
πολιτικού μηχανικού 

 
45200000 

 
 
 

 
 

(¹)  Σε περίπτωση διϊσταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία NACE. 
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ΝΑCE (¹) 

 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 
Κωδικός CPV 

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 

 

 
45.21 

 

Κατασκευή κτιρίων και 
τεχνικών έργων πολιτικού 
μηχανικού 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

Κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων 

Κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού 
μηχανικού: 
– γεφυρών ( περιλαμβανομένων και των 

γεφυρών για υπερυψωμένους 
αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, 
σηράγγων και υπογείων διαβάσεων 

– αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες 
αποστάσεις 

– αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά 
κέντρα· βοηθητικών αστικών έργων 

– συναρμολόγηση και ανέγερση 
προκατασκευασμένων κατασκευών στο 
εργοτάξιο 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– υπηρεσίες συναφείς με την άντληση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20 

– ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων 
κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής 
που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε 
τμήματα 20, 26 και 28 

– κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) 
σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, 
γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23, 
εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 
45.3 

– αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4 

– δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού 
μηχανικού, βλέπε 74.20 

– διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 
74.20 

 

45210000 
 

 
  

 

 

45.22 
 
Κατασκευή στεγών και 
δομικών σκελετών κτιρίων 

 

 
Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
– κατασκευή στεγών 

– τοποθέτηση επικαλύψεων στεγών 

– στεγάνωση 

 
45220000 

 

 

 
 

 
45.23 

 
Κατασκευή 
αυτοκινητοδρόμων, οδών, 
αεροδρομίων και 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών 
αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων 
αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων 

– κατασκευή σιδηροδρομικών έργων 

– κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων 

– κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) 
σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, 
γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

– διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– προκαταρτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 
45.11 

 
45230000 
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ΝΑCE (¹) 

 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 
Κωδικός CPV 

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 

 

 
45.24 

 

Κατασκευή υδραυλικών 
και λιμενικών έργων 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

κατασκευή: 
– υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων 

έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες), κλεισιάδων κ.λ.π. 

– φραγμάτων και αναχωμάτων 

– βυθοκορήσεις 

– υποβρύχια έργα 

 

45240000 
 

 
  

 

 

45.25 
 
Εκτέλεση λοιπών 
κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
κατασκευαστικές δραστηριότητες που 
εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη 
κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένο 
προσωπικό ή εξοπλισμό: 

– κατασκευή θεμελιώσεων, 
περιλαμβανομένης και της έμπηξης 
πασσάλων 

– γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων νερού, 
εκσκαφή φρεάτων 

– ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων 
χαλύβδινων στοιχείων 

– κάμψη χάλυβα 

– οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή 

– ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και 
εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της 
εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών 
εργασίας 

– ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών 
κλιβάνων 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
– εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση 

και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32 

 
45250000 

 

 
45.3 

 
 

 
Εγκαταστάσεις παροχών 
σε κτίρια 

  
45300000 

  

 

45.31 

 

Καλωδιώσεις και 
ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: 
– ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 
– συστημάτων τηλεπικοινωνίας 
– ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης 
– οικιακών κεραιών και σηματοληπτών 
– συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς 
– συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 
– ανελκυστήρων και κυλισμένων κλιμάκων 
– αλεξικέραυνων κ.λ.π. 
 

 
45310000 
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ΝΑCE (¹) 

 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 
Κωδικός CPV 

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 

 

 
45.32 

 

Μονώσεις 
 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή 
μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή 
άλλα κατασκευαστικά έργα  

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– στεγανοποίηση, βλέπε 45.22 
 

 

45320000 
 

 
  

 

 

45.33 
 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: 

– υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής  

– εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

– εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, 
εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού και 

– συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31 

 

 
45330000 

 

 
 
 
 

 
 

45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις 
παροχών σε κτίρια 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και 
σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, 
αεροδρομίων και λιμένων 

– εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές 
εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων 
που δεν κατατάσσονται αλλού 

 

 
45340000 

 45.4 
 
 

 

Αποπεράτωση κτιρίων 
 

 
 
45400000 

  

 
45.41 

 

Επιχρίσεις κονιαμάτων 

 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές 
εσωτερικών και εξωτερικών 
γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονια-
μάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των 
λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως 
βάση για το κονίαμα 

 
45410000 

  

 
45.42 

 

Λεπτοξυλουργικές 
εργασίες 

 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

– τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων 
θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και 
παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, 
κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων 
και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά 

– εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, 
ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά 
χωρίσματα κ.λ.π. 

– Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

– Διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων 
επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43 

 
45420000 
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ΝΑCE (¹) 

Τίτλος ΣΤ Κατασκευές 
Κωδικός CPV 

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 

 

 
45.43 

 

Επενδύσεις δαπέδων και 
τοίχων 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
διάστρωση, πλακόστρωση, 
ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και 
άλλες κατασκευές: 

– επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση 
κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών 
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου 

– παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων 
δαπέδων 

– ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από 
λινοτάπητες, περιλαμβανομένων αυτών από 
ελαστικό ή πλαστικές ύλες 

– επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από 
μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 

– χάρτινων ταπετσαριών τοίχου 
 

 

45430000 
 

 
  

 

 

45.44 
 
Χρωματισμοί και 
τοποθέτηση υαλοπινάκων 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
– εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς 

κτιρίων  

– χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού 

– τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κλπ 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
 
– τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42 
 

 
45440000 

 

 
 
 
 

 
 

45.45 Λοιπές εργασίες 
αποπεράτωσης κτιρίων 

 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
– εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων 

– ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή 
και συναφείς δραστηριότητες για τις 
εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων 

– λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και 
τελειωμάτων π.δ.κ.α. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
–  εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών 
 κατασκευών, βλέπε 74.70 
 

 
45450000 

 

45.5 
 
 

 

Εκμίσθωση εξοπλισμού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, μαζί με το 
χειριστή 

 

 

 
45500000 

  

 

45.50 
 

Εκμίσθωση εξοπλισμού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, μαζί με το 
χειριστή 
 

 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
– εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς 
χειριστή, βλέπε 71.32 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(¹) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990. σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της 
Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 83 της 3.4.1993. σ. 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(Άρθρα 43(1)(γ), 43(2) και 45(1)(α)) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα. 

 

2.  Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή 

εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για 

συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα αγορών) 

 

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήματος VIΙΙ A ή VIΙΙ B και περιγραφή της 

υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, 

χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών. 

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 

 

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. Να 

αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει 

δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 

προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς 

ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το 

προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα 

ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός (-οί) 

αναφοράς στην ονοματολογία]· 

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές ή/και για 

όλες τις ζητούμενες προμήθειες·  

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά 

των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα 

ή και για όλα τα τμήματα· 
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γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που      

αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών. 

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 

 

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή 

προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο 

αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων 

που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα 

των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες· 

 

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· 

 

γ)  μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων· 

 

δ) να διευκρινίζεται κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν τα ονόματα και τα 

επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών· 

 

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται 

ή όχι. 

 

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία 

έναρξης. 

 

9.  α) Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητούνται τα έγγραφα της σύμβασης και τα συμπληρωματικά   

έγγραφα. 

 

β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και των λεπτομερειών καταβολής του ποσού που απαιτείται 

για τη χορήγηση των παραπάνω εγγράφων. 

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην 

περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγοράς. 

 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. 

 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις. 
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11. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών. 

 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 

 

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις. 

 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 

 

14. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών 

φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 

 

15. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον 

οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 

 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του. 

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης. 

 

18. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 57, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: 

«χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που 

συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των 

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για 

υποβολή προσφορών. 

 

19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 

 

20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 

διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της 

αρχής από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα. 

 

22. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). 

 

23. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή 

εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για 

συμφωνία-πλαίσιο). 

 

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήματος VΙIΙ A ή VIΙΙ B και περιγραφή της 

υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, 

χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση – πώληση ή για συνδυασμό αυτών. 

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 

 

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων 

και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω 

δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς 

συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, 

ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα 

ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά 

του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]· 

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή/και για 

όλες τις ζητούμενες προμήθειες. 

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά 

των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, 

περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα· 

 

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση 

που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών. 

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 
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α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή 

προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο 

αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων 

που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα 

των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες· 

 

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· 

 

γ)   μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων· 

 

δ) να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα 

επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών· 

 

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται 

ή όχι. 

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία 

έναρξης. 

 

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, 

εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. 

 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις. 

 

11. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών. 

 

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις. 

 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 

 

14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και 

τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί. 

 

15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 57, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: 

«χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που 
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συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των 

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση 

για υποβολή προσφορών. 

 

16. Ενδεχομένως, ιδιαίτεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 

 

17. Ενδεχομένως, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 

 

18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 

διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του 

τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα. 

 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). 

 

21. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή 

εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για 

συμφωνία-πλαίσιο). 

 

Κατηγορία υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήματος VIΙΙ A ή VIΙΙ Β και περιγραφή της υπηρεσίας 

[αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική 

μίσθωση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις ή για συνδυασμό αυτών. 

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 
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5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία). 

Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων 

και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω 

δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς 

συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, 

ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα 

ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά 

του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]· 

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές και/ή για 

όλες τις ζητούμενες προμήθειες. 

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά 

των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, 

περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα· 

 

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση 

που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.  

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 

 

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή 

προθεσμία, η οποία τάσσεται, για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο 

αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων 

που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα 

των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες· 

 

β) διευκρινίσατε κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· 

 

γ)    μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων· 

 

δ) διευκρινίσατε κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν τα ονόματα και τα 

επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών· 

 

ε) διευκρινίσατε κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος 

των υπηρεσιών. 

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται 

ή όχι. 
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8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία 

έναρξης. 

 

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, 

εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. 

 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις. 

 

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 

 

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 

 

13. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και 

τεχνικού χαρακτήρα που αυτός πρέπει να πληροί. 

14. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 57, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: 

«χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που 

συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των 

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση 

για υποβολή προσφορών. 

 

15. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον 

αναθέτοντα φορέα. 

 

16. Κατά περίπτωση, ημερομηνία(-ες) προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης. 

 

18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 

 

19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 

διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της 

υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 
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20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα. 

 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). 

 

22. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

Δ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΟΡΩΝ (1) 

 

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα. 

 

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών. 

 

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα συμπληρωματικά έγγραφα 

σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών. 

 

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό(-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «CPV» και 

ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. 

 

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών. 

 

 

 

 

 
(1) Για την αποδοχή στο σύστημα, με στόχο να καταστεί εν συνεχεία δυνατή η συμμετοχή σε διαγωνισμό της συγκεκριμένης σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Άρθρα 42, 43(1)(β), 45(1)(α) και 50(5)(α)) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και 

τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με 

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων 

απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

3. Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή 

έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων μέσω 

του συστήματος — αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία). 

 

4. Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους βάσει του 

συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται η τήρηση των 

προϋποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή των εν λόγω όρων και 

μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων 

προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα. 

 

5. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για 

την ανανέωσή του. 

 

6.  Μνεία του γεγονότος ότι η προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. 

 

7. Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση 

σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται 

στο σημείο 1). 

 

8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 120 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

9. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57, βάσει των οποίων 

γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, 

ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή δεν περιλαμβάνονται στην 

πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση. 

 

10. Ενδεχομένως,  άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α 

(Άρθρα 41(1), 43(1)(α), 45(1)(α) και 46(4)) 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Όνομα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και 

τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

2. α) Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς 

προμήθεια ειδών [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

β) Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά 

του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν [αριθμός(-οί) αναφοράς στην 

ονοματολογία]. 

 

γ) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε 

καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ 

A [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

3. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της 

δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή».  

 

4. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). 

 

5. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να εκδηλώνουν να 

στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις. 
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7. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με 

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων 

απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς ή 

προς διαπραγμάτευση. 

 

9. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του 

έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήματος VΙΙI A και 

περιγραφή· αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Να 

αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση 

συμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν 

λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση 

σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 

αναφέρατε επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών 

προκηρύξεων διαγωνισμού. 

 

10. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή 

αγορά με δόσεις ή και για συνδυασμό αυτών. 

 

11. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει 

δυνατόν, προθεσμία έναρξης. 

 

12. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους γραπτώς. 

 

Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. 

 

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή 

προσφορές. 

 

13. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που 

πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
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14. α) Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας 

ανάθεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων. 

 

β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που χρησιμοποιείται (κλειστή ή με 

διαπραγμάτευση). 

 

γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούμενου για τη χορήγηση 

τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση. 

 

15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή 

των συμβάσεων. 

 

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

17. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57, βάσει των οποίων 

γίνεται η ανάθεση της σύμβασης:«χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, 

ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ή δεν περιλαμβάνονται ούτε 

στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 48 

εδάφιο (5) ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 124 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Β 

(Άρθρο 45(1)(α)) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΦΙΛ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Επωνυμία του αναθέτοντος φορέα. 

 

3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL). 

 

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

(Άρθρα 44(1),(2)(3)(5) και 45(1)(α)) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Ι. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής    

Ένωσης1 

 

1. Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Είδος της σύμβασης [προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες και αριθμός(-οί) αναφοράς στην 

ονοματολογία· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο]. 

 

3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, 

έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

4. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας 

προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση υποβολής 

προσφορών). 

 

β) Στοιχεία της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 38 εδάφιο (3) ή του 

άρθρου 30. 

 

5. Διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση). 

 

6. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν. 

 

7. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 

 

8. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 38 εδάφιο (3) 

παράγραφος (ι). 
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9. Όνομα και διεύθυνση των οικονομικών φορέων. 

 

10. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο υπεργολαβίας. 

 

11. Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης 

προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 

 

12. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

13. Προαιρετικές πληροφορίες: 

 

— αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία σε 

τρίτους, 

 

— κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 

 

 

ΙΙ. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση 

 

14. Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε 

περισσότερους του ενός προμηθευτές). 

 

15.  Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης. 

 

16. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, 

στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα). 

 

17. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται (η περισσότερο συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, ή η χαμηλότερη τιμή). 
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18. Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, 

σύμφωνα με το άρθρο 34 εδάφιο (1). 

 

19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν υπερβολικά χαμηλές 

σύμφωνα με το άρθρο 59. 

 

20. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα. 

 

21. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙΙ 

B, συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δημοσίευση της γνωστοποίησης 

(άρθρο 44 εδάφιο (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Τα στοιχεία των σημείων 6, 9 και 11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι η δημοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο 

εμπορικό συμφέρον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ A(1) 

(Άρθρα 2, 12(2)(γ)(iv), 29, 31, 41(1)(β) και 71(3)) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 
 

 

Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών Αριθμοί αναφοράς 
CPC (¹) 

 
Αριθμοί αναφοράς CPV 

 
 

 

1 
 
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών 

 
6112, 6122, 633, 886 

 
Από 50100000 έως 50982000 (εκτός 
50310000 έως 50324200 και 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) 
 

 

2 
 
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (²), 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
θωρακισμένων οχημάτων και των 
υπηρεσιών ταχείας αποστολής 
εγγράφων ή μικροδεμάτων, 
εξαιρούμενης της μεταφοράς 
ταχυδρομείου αλληλογραφίας 
 

 
 Από 60112000-6 έως 60129300-1 (εκτός 

60121000 έως 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), και από 64120000-3 έως 
64121200-2 

 

 

3 
 
Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών: 
μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, 
εξαιρούμενης της μεταφοράς 
ταχυδρομείου 
 

 
 

 

Από 62100000-3 έως 62300000-5 (εκτός 
62121000-6, 62221000-7) 

 
 

4 
 
Χερσαία (²) και αεροπορική μεταφορά 
ταχυδρομείου 

 
 

 
60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 
 

 

5 
 
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

 
 

 
Από 64200000-8 έως 64228200-2, 
72318000-7, και από 72530000-9 έως 
72532000-3 
 

 

6 
 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 

α) υπηρεσίες ασφαλίσεων 

β) τραπεζικές και επενδυτικές 
υπηρεσίες (³) 

 
ex. 81, 812, 814 Από 66100000-1 έως 66430000-3 και από 

67110000-1 έως 67262000-1 (³) 

 

 

7 
 
Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς 
υπηρεσίες 

 
84 

 
Από 50300000-8 έως 50324200-4, από 
72100000-6 έως 72591000-4 (εκτός 
72318000-7 και από 72530000-9 έως 
72532000-3) 
 

 

8 
 
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (4) 

 
85 

 
Από 73000000-2 έως 73300000-5 (εκτός 
73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) 
 

 

9 
 
Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού 
ελέγχου και τήρησης λογιστικών 
βιβλίων 
 

 
862 Από 74121000-3 έως 74121250-0 

 

 

10 
 
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και 
δημοσκοπήσεων 

 
864 

 
Από 74130000-9 έως 74133000-0, και 
74423100-1, 74423110-4 
 

 

11 
 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα διαχείρισης (5) και συναφείς 
υπηρεσίες 

 
865, 866 

 
Από 73200000-4 έως 73220000-0, από 
74140000-2 έως 74150000-5 (εκτός 
74142200-8), και 74420000-9, 74421000-6, 
74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 
74871000-5, 93620000-0 
 

 
 
 

(¹)  Σε περίπτωση διϊσταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC. 
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Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών Αριθμοί αναφοράς 
CPC (¹) 

 
Αριθμοί αναφοράς CPV 

 
 

 

12 
 
Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες 
μηχανικού και ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες μηχανικού· υπηρεσίες 
πολεοδομικού σχεδιασμού και 
αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς 
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και 
τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες 
τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 
 

 
867 

 
Από 74200000-1 έως 74276400-8, και  
από 74310000-5 έως 74323100-0, και  
74874000-6 
 

 

13 
 
Διαφημιστικές υπηρεσίες 
 

 
871  

Από 74400000-3 έως 74422000-3 (εκτός 
74420000-9 και 74421000-6) 
 

 

14 
 
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και 
υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων  
 

 
874, 82201 έως 82206 

 

 
Από 70300000-4 έως 70340000-6, και από 
74710000-9 έως 74760000-4 
 

 

15 
 
Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
 

 
88442  

Από 78000000-7 έως 78400000-1 
 

 

16 
 
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: 
υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς 
υπηρεσίες 

 
94 

 

Από 90100000-8 έως 90320000-6, και 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 
 

 
 

 
(1)  Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. 
 
(2)  Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18. 
 
(3)  Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 

χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. 
 
Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται 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 
του παρόντος Νόμου. 
 

(4)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην 
αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητας της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ’ ολοκλήρου από την 
αναθέτουσα αρχή. 

 
(5) Mε εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Β 
(Άρθρα 2, 30, 31, 44(4) και 71(3)) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 
 

 

Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών Αριθμοί αναφοράς 
CPC  

 
Αριθμοί αναφοράς CPV 

 
 

 

17 
 
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 
 

 
64 

 
Από 55000000-0 έως 55524000-9, και από 
93400000-2 έως 93411000-2 
 

 

18 
 
Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 
 

 
711  

60111000-9, και από 60121000-2 έως 
60121600-8 
 

 

19 
 
Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών 
 

 
72 

 
 
Από 61000000-5 έως 61530000-9, και από 
63370000-3 έως 63372000-7 
 

 

20 
 
Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών 

 
74 

 
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1, από 63000000-9 έως 
63600000-5 (εκτός 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7), και 74322000-2, 93610000-7 
 

 

21 
 
Νομικές Υπηρεσίες 

 
861 

 
Από 74110000-3 έως 74114000-1 
 

 

22 
 
Υπηρεσίες τοποθέτησης και 
προμήθειας προσωπικού (1) 

 
872 

 
Από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 
74511000-4), και από 95000000-2 έως 
95140000-5 
 

 

23 
 
Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
θωρακισμένων οχημάτων 
 

 
873 (εκτός 87304)  

Από 74600000-5 έως 74620000-1 

 

 

24 
 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης 
 

 
92  

Από 80100000-5 έως 80430000-7 
 

 

25 
 
Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες 
 

 
93 

 
74511000-4,  και από 85000000-9 έως 
85323000-9 (εκτός 85321000-5 και 
85322000-2) 
 

 

26 
 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές υπηρεσίες (2) 
 

 
96 

 
Από 74875000-3 έως 74875200-5, και από 
92000000-1 έως 92622000-7 (εκτός 
92230000-2) 
 

 

27 
 
Λοιπές υπηρεσίες (1)(2) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

(1)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας. 

 

(2)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006



 131 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

(Άρθρο 65(1)) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
1. Επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, 

τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα και της υπηρεσίας από την 

οποία διατίθενται τα συμπληρωματικά έγγραφα. 

 

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή. 

 

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών. 

 

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας: 

 

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ή ψαλίδα· 

 

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων· 

 

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων· 

 

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή παραχωρείται μόνο σε μια συγκεκριμένη 

επαγγελματική κατηγορία. 

 

7. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών. 

 

8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής. 

 

9. Διευκρινίσατε εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για τον αναθέτοντα 

φορέα. 

 

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων. 
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11. Διευκρινίσατε, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

12. Διευκρινίσατε εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνισμό, θα ανατεθούν 

στο βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους. 

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά 

περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των 

προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας 

(φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται 

οι πληροφορίες αυτές. 

 

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

 

15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

(Άρθρο 65(1)) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και 

τηλεγραφική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα. 

 

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. 

 

3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων. 

 

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων. 

 

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού. 

 

6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν(-τα) βραβείο(-α). 

 

7. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

8. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 

9. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου 

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές. 

 

10. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης. 

 

11. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

(Άρθρα 41(1)(3), 43(3)(γ), 44(2)(5), 45(2)(3) και 46(4)(5)(6)) 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

 

α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43, 44 και 

65 αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται βάσει της 

οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 

παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 

παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως 

XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη 

δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων) (1). Οι αναφερόμενες στα 

εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 41, περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που 

δημοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

(2) στοιχείο (β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της 

δημοσίευσης.  

 

β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43, 44 και 

65 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών 

ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», 

σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 41. 

 

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές 

μέσω του Διαδικτύου στο σημείο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο β). 

 

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην 

αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που 

αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 45. 
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2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών 

 

α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες 

κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων. 

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές 

προκηρύξεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 41, 

πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις 

συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και 

κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό 

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

 

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων 

 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι 

διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: «http://simap.eu.int». 

 
(1) ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1 και ΕΕ L 214 της 9.8.2002, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 

(Άρθρο 46(10)) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 

 
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
 

 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών – χωρίς περιοδική ενδεικτική προκήρυξη 

 
 

Προθεσμία 
 

 
Ηλεκτρονική  

αποστολή της 
προκήρυξης 

 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
52 
 

 
45 

 
47 

 
40 

 
κανένα 

 
κανένα 

 

Μη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
 

 
Α: Προθεσμία, 

γενικά 
 
 
 
 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
36 
 

 
29 

 
31 

 
24 

 
κανένα 

 
κανένα 

 
Β: Ελάχιστη 
προθεσμία 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 7 

 

 
22 
 

 
15 

 
17 

 
10 

 
Η προθεσμία των 
10 ημερών γίνεται 

15 ημέρες 
 

 
Η προθεσμία των 
17 ημερών γίνεται 

22 ημέρες 

 

Κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση 
 

 

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής 
 

 
Γενική προθεσμία 

 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 
 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
37 
 

 
30 

 
δεν ισχύει (δ.ι) 

 
δ.ι. 

 
κανένα 

 
δ.ι. 
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Ελάχιστη 
προθεσμία 

 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 
 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
22 
 

 
15 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 
κανένα 

 
δ.ι. 

 
Ελάχιστη 

προθεσμία 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
 
 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 
 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
15 
 

 
8 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 
Η προθεσμία των 
8 ημερών γίνεται 

15 ημέρες 
 

 
δ.ι. 

 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

 
 

Α: Προθεσμία, 
γενικά 

 
 
 
 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
24 

 
δ.ι. 

 

 
19 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 
κανένα 

 
Β: Ελάχιστη 
προθεσμία 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
10 
 

 
δ.ι. 

 
5 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 
Η προθεσμία των 
5 ημερών γίνεται 

10 ημέρες 
 

 
Γ: Προθεσμία που 
ορίζεται κατόπιν 

συμφωνίας 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή της 
προκήρυξης 

 
Έγγραφα της 

σύμβασης που 
διατίθενται με 

ηλεκτρονικά μέσα 
 

 
Ηλεκτρονική 

αποστολή συν 
«ηλεκτρονικά» 
έγγραφα της 
σύμβασης 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

 
Αποτέλεσμα 
εδαφίου 8 

 

  
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 

 

 
δ.ι. 

 
δ.ι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIIΙ 

(Άρθρο 61(1)) 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ  

ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61  

 

— Σύμβαση 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού   

δικαιώματος 

 

— Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων 

 

— Σύμβαση 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία 

 

— Σύμβαση 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας 

 

— Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης 

 

— Σύμβαση 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση) 

 

— Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση αμοιβή 

 

— Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV 

(Άρθρο 66(3)(α)) 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, 

αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς πρέπει να 

εξασφαλίζουν, τουλάχιστον, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: 

 

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, αιτήσεις συμμετοχής, αιτήσεις 

προεπιλογής καθώς και με τις αποστολές σχεδίων και μελετών, συνάδουν προς τις 

εθνικές διατάξεις κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (1)· 

 

β) μπορεί να καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 

προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και 

μελετών· 

 

γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω 

απαιτήσεων· 

 

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να 

εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη· 

 

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις 

ημερομηνίες αποσφράγισης των υποβαλλομένων πληροφοριών· 

 

στ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας ανάθεσης της 

σύμβασης ή του διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των 

υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των 

δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων· 
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ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων ενεργειών των 

εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη 

ημερομηνία· 

 

η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογήν των 

προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον δεόντως εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα. 

 

 

 

 
(1) Οδηγία 1999/93/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12). 
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