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ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΔΩΝ  
ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 2017 

 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 
ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

1. πλνπηηθφο ηίηινο 

2. Δξκελεία 

3. θνπφο θαη πεδίν εθαξκνγήο  

4. Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 

5. Δρεκχζεηα  

6. Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη πξφιεςε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ  

7. Καηψηαηα φξηα θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΞΑΙΡΔΔΙ 
 

8. Δμαηξέζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο 
θαη αλαζέηνληεο θνξείο 

9. Δηδηθέο εμαηξέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  

10. Δηδηθέο εμαηξέζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ χδαηνο  

11. πκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε  

12. πκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζε θνηλνπξαμία ή ζε αλαζέηνληα θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμία 

13. Κνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ αλαζέηνληεο θνξείο 

14. Δμαίξεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη απεπζείαο εθηεζεηκέλεο ζηνλ αληαγσληζκφ 

15. πκβάζεηο παξαρψξεζεο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 
 

16. πκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα  

17. Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

18. Μηθηέο ζπκβάζεηο 

19. Μηθηέο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο  

20. πκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

21. πκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη ζπγρξφλσο 
αθνξνχλ ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα 

 
ΜΔΡΟ ΙΙ – ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

 
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

22. Γεληθέο αξρέο 

23. Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο   

24. Πξνθεξχμεηο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

25. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

26. χληαμε θαη ηξφπνο δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ  

27. Κνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο 

28. Ηιεθηξνληθή δηαζεζηκφηεηα ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο  

29. Οηθνλνκηθνί θνξείο  

30. Ολνκαηνινγίεο 

31. Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηθνηλσλία  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 
 

32. Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

33. Γηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο 

34. Δπηινγή, πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

35. Πξνζεζκίεο παξαιαβήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο  

36. Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο θαη ζηνπο πξνζθέξνληεο  

37. Κξηηήξηα αλάζεζεο  
 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 
 

38. Τπεξγνιαβία 

39. Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο   

40. Σεξκαηηζκφο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

 

ΜΔΡΟ ΙV – ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 
41. Παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ  

 
 

ΜΔΡΟ V – ΤΜΒΑΔΙ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΑΣΩΣΔΡΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΣΑΣΟΤ ΟΡΙΟΤ  
 

42. Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηψηεξεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ   
 

ΜΔΡΟ  VI – ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 
 
43. Αδηθήκαηα  

  
ΜΔΡΟ VII – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

44. Δμνπζίεο Αξκφδηαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

45. Καλνληζκνί  

46. Έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ  

47. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I  –   Καηάινγνο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 εδάθην (1) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II  –   Γξαζηεξηφηεηεο αζθνχκελεο απφ αλαζέηνληεο θνξείο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 εδάθην 
(1)  [άξζξν 3 εδάθην (2), άξζξν 8 εδάθην (1), άξζξν 11 εδάθην (3), άξζξν 12, άξζξν 18 
εδάθην (2), άξζξν 19 εδάθην (1), άξζξν 39 εδάθην (1)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III  –   Καηάινγνο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο έλσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 εδάθην (2)   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV  –  Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 [άξζξν 24 εδάθην (3), άξζξν 25 εδάθηα (1)      
θαη (2)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  –    Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο  
[άξζξν 24 εδάθην (2), άξζξν 26 εδάθην (1)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI  –   Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο πνπ 
αθνξνχλ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο  [άξζξν 24 
εδάθην (3)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII –  Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζεηζψλ 
ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο  [άξζξν 25 εδάθην (2), άξζξν 26 εδάθην (1)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζεηζψλ 
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο 
ππεξεζίεο  [άξζξν 25 εδάθην (2), άξζξν 26 εδάθην (1)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – Υαξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε  [άξζξν 26 εδάθην (2)] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X  –  Καηάινγνο δηεζλψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 4 εδάθην (3) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XI –  Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηξνπνπνίεζεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  [άξζξν 39 εδάθην (1)] 

 

86



N. 11(I)/2017 

Ο περί ηης Ρύθμιζης ηων Διαδικαζιών Ανάθεζης σμβάζεων Παρατώρηζης και για σναθή Θέμαηα Νόμος 
ηοσ 2017 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο 
Άρθρο 52 ηοσ σνηάγμαηος. 

Αξηζκφο 11(Ι) ηνπ 2017 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 2017 

Πξννίκην. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 94, 
28.3.2014, ζ.1. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν – 

«Οδεγία 2014/23/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε  ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο», 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

ΜΔΡΟ Ι – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο

πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2017. 

Δξκελεία. 2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

«αλαζέηνληεο θνξείο» ζεκαίλεη ηνπο θνξείο πνπ αζθνχλ κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη αλαζέηνπλ ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα ηελ άζθεζε κηαο 
απφ ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίνη ζπληζηνχλ:  

(α)  Κξαηηθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο, νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ελψζεηο πνπ 
απαξηίδνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο ή έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

(β)  δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

(γ)  θνξείο νη νπνίνη δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β) αιιά ιεηηνπξγνχλ επί ηε 
βάζε εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία εθρσξνχληαη γηα ηελ άζθεζε κίαο 
εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
εδαθίνπ (2)· 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

«αλαζέηνπζεο αξρέο» ζεκαίλεη ην θξάηνο, ηηο πεξηθεξεηαθέο ή ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηνπο 
νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηηο ελψζεηο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο, 
νξγαληζκνχο ή ελψζεηο, πιελ εθείλσλ πνπ αζθνχλ κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη αλαζέηνπλ ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα ηελ άζθεζε κηαο απφ ηηο ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηεο· 

«απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα» ζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ εθρσξνχληαη απφ αξκφδηα αξρή ηεο 
Γεκνθξαηίαο κέζσ νπνηαζδήπνηε λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο, ή δεκνζηεπκέλεο δηνηθεηηθήο 
δηάηαμεο, ζπκβαηήο κε ηηο πλζήθεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε κηαο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα κφλν νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ε νπνία επεξεάδεη νπζησδψο ηελ ηθαλφηεηα 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα αζθνχλ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα· 

«Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο· 

«γξαπηψο» ή «εγγξάθσο» ζεκαίλεη θάζε ζχλνιν ιέμεσλ ή αξηζκψλ, ην νπνίν κπνξεί λα 
δηαβάδεηαη, λα αλαπαξάγεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα γλσζηνπνηείηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα· 

«δεκφζηα επηρείξεζε» ζεκαίλεη θάζε επηρείξεζε ζηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 
αζθνχλ, άκεζα ή έκκεζα, δεζπφδνπζα επηξξνή ιφγσ θαηνρήο ηεο θπξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ή βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ηε δηέπνπλ: 

Ννείηαη φηη, ε δεζπφδνπζα επηξξνή εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ηεθκαίξεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ αξρέο, άκεζα ή έκκεζα: 
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(α) Καηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, ή 

(β)  ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε 
επηρείξεζε, ή 

(γ)  κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο· 

«έγγξαθν παξαρψξεζεο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεη ή ζην νπνίν 
παξαπέκπεη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα 
πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο παξαρψξεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, ησλ 
πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 
γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ· 

«εηδηθά δηθαηψκαηα» ζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ εθρσξνχληαη απφ αξκφδηα αξρή ηεο 
Γεκνθξαηίαο κέζσ νπνηαζδήπνηε λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο, ή δεκνζηεπκέλεο δηνηθεηηθήο 
δηάηαμεο, ζπκβαηήο κε ηηο πλζήθεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε κηαο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ε νπνία επεξεάδεη νπζησδψο 
ηελ ηθαλφηεηα άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα αζθνχλ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα· 

Παξάξηεκα Ι. 

«εθηέιεζε έξγσλ» ζεκαίλεη ηελ εθηέιεζε, ή ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κία 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ή έξγνπ, ή ηελ πινπνίεζε, κε νηαδήπνηε κέζα, 
έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα πνπ αζθεί απνθαζηζηηθή επηξξνή ζην είδνο ή ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ· 

«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή· 

«έξγν» ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ κεραληθνχ, ην 
νπνίν επαξθεί θαζαπηφ γηα ηελ επηηέιεζε νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ιεηηνπξγίαο· 

«ειεθηξνληθφ κέζν» ζεκαίλεη ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ επεμεξγαζία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεθηαθήο ζπκπίεζεο, θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία 
δηαβηβάδνληαη, δηαθηλνχληαη ή ιακβάλνληαη κε ηε ρξήζε ελζχξκαηνπ, αζχξκαηνπ, νπηηθνχ ή 
άιινπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ κέζνπ· 

«θαηλνηνκία» ζεκαίλεη ηελ πινπνίεζε λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή 
δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη,  ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, νηθνδνκήο ή 
θαηαζθεπήο, λέαο κεζφδνπ εκπνξίαο ή λέαο κεζφδνπ νξγάλσζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, 
ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο, κεηαμχ άιισλ, κε ζθνπφ ηε 
ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ ή ηελ ππνζηήξημε ηεο ηξαηεγηθήο 
«Δπξψπε 2020»· 

«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο πνπ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

«Οδεγία 2014/23/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε  ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο·

«νηθνλνκηθφ έηνο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, αλεμαξηήησο εάλ απηή αθνξά πεξίνδν 
δψδεθα (12) κελψλ ή φρη· 

«νηθνλνκηθφο θνξέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζην θνξέα ή έλσζε 
απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ 
επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή/θαη έξγνπ, πξνκήζεηα 
πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ· 

«νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ» ζεκαίλεη ηνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ φια ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 

(α) Έρνπλ ζπζηαζεί κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, πνπ 
δελ έρνπλ βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ραξαθηήξα· 

(β) έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα· θαη 

(γ) ρξεκαηνδνηνχληαη, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο, ηηο αξρέο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ 
ππφθεηηαη ζε έιεγρν αζθνχκελν απφ ηηο αξρέο ή νξγαληζκνχο απηνχο ή έρνπλ δηνηθεηηθφ, 
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δηεπζπληηθφ ή επνπηηθφ ζπκβνχιην, ηνπ νπνίνπ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ κειψλ 
δηνξίδεηαη απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο, ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή απφ άιινπο 
νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ· 

«παξαρσξεζηνχρνο» ζεκαίλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 154, 
21.6.2003, 
ζ. 1. 

«πεξηθεξεηαθέο αξρέο» ζεκαίλεη φιεο ηηο αξρέο ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαξηζκνχληαη 
ελδεηθηηθψο ζηα επίπεδα NUTS 1 θαη 2, σο αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο νλνκαηνινγίαο 
ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ· 

«πξνζθέξσλ» ζεκαίλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά· 

«Γ» ζεκαίλεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

«ΛΔΔ» ζεκαίλεη ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

«ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο» ζεκαίλεη ηηο  ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο έξγσλ ή ππεξεζηψλ, ε 
αλάζεζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαβίβαζε ζηνλ παξαρσξεζηνχρν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ ή ππεξεζηψλ θαη ν νπνίνο 
ζπκπεξηιακβάλεη θίλδπλν δήηεζεο ή πξνζθνξάο ή ακθνηέξσλ: 

Ννείηαη φηη, ν παξαρσξεζηνχρνο ζεσξείηαη φηη αλαιακβάλεη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν φηαλ, ππφ 
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δελ ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ή 
ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο:  

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην ηκήκα ηνπ θηλδχλνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν 
πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή έθζεζε ζηηο αζηάζκεηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλεπάγεηαη 
φηη νπνηαδήπνηε πηζαλή εθηηκψκελε απψιεηα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ δελ πξέπεη λα είλαη απιψο 
νλνκαζηηθή ή ακειεηέα· 

«ζχκβαζε παξαρψξεζεο έξγσλ» ζεκαίλεη ηε ζχκβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο πνπ ζπλάπηεηαη 
εγγξάθσο, κέζσ ηεο νπνίαο κία ή πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο 
αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ην δε αληάιιαγκα 
γηα απηή ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ έξγσλ ηα νπνία 
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είηε ζην δηθαίσκα απηφ καδί κε θαηαβνιή πιεξσκήο· 

«ζχκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη ηε ζχκβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο πνπ ζπλάπηεηαη 
εγγξάθσο, κέζσ ηεο νπνίαο κία ή πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο 
αλαζέηνπλ ηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ππεξεζηψλ άιισλ απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο «ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έξγσλ», ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ην δε αληάιιαγκα γηα απηή ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα 
εθκεηάιιεπζεο ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είηε ζην 
δηθαίσκα απηφ καδί κε θαηαβνιή πιεξσκήο· 

«πλζήθεο» ζεκαίλεη ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

«ηνπηθέο αξρέο» ζεκαίλεη φιεο ηηο αξρέο ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην NUTS 3 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1059/2003 θαη κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, σο αλαθέξνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ απηφ· 

«ηξίηε ρψξα» ζεκαίλεη ρψξα πνπ δελ είλαη θξάηνο κέινο· 

«ππνςήθηνο» ζεκαίλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επεδίσμε πξφζθιεζε ή έρεη πξνζθιεζεί λα 
ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο· 

(2) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθρσξεζεί εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα κέζσ 
δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο δεκνζηφηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
εθρψξεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ βαζίζηεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δελ ζπληζηνχλ 
«αλαζέηνληεο θνξείο» θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ 
εδαθίνπ (1). Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:  

  73(Ι) ηνπ 2016. 
(α) Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 

κε ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
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140(Ι) ηνπ 2016. 
(β) δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 

κε ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ 
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη 
ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

173(Ι) ηνπ 2011. 

(γ) δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 
κε ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο 
Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

(δ)  δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 
κε ηνλ παξφληα Νφκν,  

Παξάξηεκα ΙΙΙ. 
(ε) δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Έλσζεο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή εθ ησλ 
πξνηέξσλ δηαθάλεηα γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

    (3) ηνλ παξφληα Νφκν, αλαθνξά ζε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη/ή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε, φπσο εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

θνπφο θαη  

πεδίν εθαξκνγήο. 

3.-(1) θνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ απφ αλαζέηνπζεο αξρέο θαη αλαζέηνληεο θνξείο κέζσ παξαρψξεζεο, ησλ νπνίσλ ε 
αμία εθηηκάηαη φηη δελ ππνιείπεηαη ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. 

(2) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο έξγσλ θαη 
ππεξεζηψλ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο, απφ: 

(α)  Αλαζέηνπζεο αξρέο, ή 

Παξάξηεκα ΙΙ. 
(β)  αλαζέηνληεο θνξείο, ππφ ηνλ φξν φηη ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ 

άζθεζε κίαο εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II. 

 (3) Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ππφθεηηαη ζην Άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ. 

 (4) πκθσλίεο, απνθάζεηο ή άιιεο λνκηθέο πξάμεηο πνπ νξγαλψλνπλ ηε κεηαβίβαζε 
εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ζθνπψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κεηαμχ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ, ή ελψζεσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ 
θνξέσλ θαη δελ πξνβιέπνπλ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, ζεσξνχληαη δήηεκα 
εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν. 

(5)  Ο παξψλ Νφκνο αλαγλσξίδεη ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο δηνίθεζεο εθ κέξνπο ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην θαη δελ 
ζίγεη - 

(α)   Σελ ειεπζεξία ησλ δεκφζησλ αξρψλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηε βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ ή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο, 
αζθαιείαο θαη νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο, ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
θαζνιηθήο πξφζβαζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ. Οη ελ ιφγσ αξρέο δχλαληαη λα επηιέγνπλ λα αζθνχλ ηηο δεκφζηεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ίδηνπο πφξνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο δεκφζηεο αξρέο ή λα ηηο 
αλαζέηνπλ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο˙ 

(β)   ηα ζπζηήκαηα ηεο Γεκνθξαηίαο φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία θαη ηδίσο δελ απαηηεί ηελ 
ηδησηηθνπνίεζε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ˙ 

(γ)  ην δηθαίσκα ηεο Γεκνθξαηίαο λα νξίδεη ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην, πνηεο 
ππεξεζίεο ζεσξεί γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, πψο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη 
θαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζε πνηεο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη˙ 

(δ)   ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γεκνθξαηία νξγαλψλεη ηα ζπζηήκαηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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 (6) Οη κε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γεληθνχ ζπκθέξνληνο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

Αξρέο 
εθαξκνδφκελεο ζηηο 
ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο.  

4.-(1) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνχλ κε δηαθαλή θαη αλαινγηθφ ηξφπν. 

    (2) Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαίξεζε ηεο απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηελ αδηθαηνιφγεηα επλντθή ή δπζκελή κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή νξηζκέλσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ: 

     Ννείηαη φηη, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο   επηδηψθνπλ ηε δηαζθάιηζε 
δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ηεξψληαο 
παξάιιεια ην άξζξν 5. 

Παξάξηεκα Υ. 

(3)(α) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, 
ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί δπλάκεη 
ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, ησλ ζπιινγηθψλ 
ζπκβάζεσλ ή δηεζλψλ δηαηάμεσλ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ. 

(β)  Γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ (α), ε Αξκφδηα Αξρή 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, δχλαληαη λα εθδίδνπλ απφ θνηλνχ ζρεηηθή εγθχθιην.  

Δρεκχζεηα. 5.-(1) Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν ή ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζηελ 
νπνία ππφθεηηαη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο, ηδίσο δε ζηε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε 
ηελ πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ αλαηηζέκελσλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 
ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 25 θαη 36, ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο/ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί 
θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ησλ 
ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ: 

Ννείηαη φηη, ην παξφλ εδάθην δελ εκπνδίδεη ηε δεκνζηνπνίεζε κε εκπηζηεπηηθψλ ηκεκάησλ 
ησλ ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

(2) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο  δχλαληαη λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο 
ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Καηαπνιέκεζε ηεο 
δηαθζνξάο θαη 
πξφιεςε ηεο 
ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ. 

6.-(1)  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο επλνηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επαλφξζσζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ 
θαηά ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, νχησο ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε 
φισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνζθεξφλησλ:  

Ννείηαη φηη, ε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαιχπηεη, ηνπιάρηζηνλ, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο ή δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, έρνπλ, άκεζα ή 
έκκεζα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ, νηθνλνκηθφ ή άιιν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 
εθιεθζεί σο ζηνηρείν πνπ ζίγεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

 (2) ε ζρέζε κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ηα ζεζπηδφκελα κέηξα δελ ππεξβαίλνπλ ηα 
απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε πηζαλήο ζχγθξνπζεο ή ηελ επαλφξζσζε δηαπηζησζείζαο 
ζχγθξνπζεο.  

Καηψηαηα  
φξηα θαη κέζνδνη 
ππνινγηζκνχ ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο 
ησλ ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο. 

7. -(1) Σν παξφλ Μέξνο, θαη ηα Μέξε ΙΙ, ΙΙΙ θαη IV ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη ζηηο

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία, εθηφο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 
(ΦΠΑ), είλαη ίζε πξνο ή αλψηεξε απφ ηα 5.225.000 επξψ, φπσο ην φξην απηφ εθάζηνηε 
αλαζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2014/23/ΔΔ:  
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Ννείηαη φηη, εάλ ή αμία ηεο παξαρψξεζεο ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο είλαη πάλσ απφ είθνζη ηνηο 
εθαηφλ (20%) πςειφηεξε απφ ηελ εθηηκψκελε αμία, ηζρχεη, σο εθηίκεζε, ε αμία ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ελεκεξψλεη, κε εγθχθιηφ ηεο, 
ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηηο εθάζηνηε αλαζεσξήζεηο ηνπ 
θαησηάηνπ νξίνπ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 
2014/23/ΔΔ. 

 (2) Η αμία ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηζνχηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζε αληάιιαγκα γηα ηα έξγα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, θαζψο θαη ηηο παξεπφκελεο πξνκήζεηεο 
απηψλ ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ: 

 Ννείηαη φηη, ε εθηίκεζε απηή πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηελ  απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνθήξπμε, θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα, ηδίσο, φπνπ εθαξκφδεηαη, θαηά ηελ επαθή κε νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο παξαρψξεζεο. 

(3) Η εθηηκψκελε αμία κηαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ππνινγίδεηαη κε αληηθεηκεληθή κέζνδν 
ζηα έγγξαθα ηεο  ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο, θαηά πεξίπησζε, ιακβάλνπλ 
ππφςε ηδίσο: 

(α) Σελ αμία ηπρφλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο δηάξθεηαο ηεο 
παξαρψξεζεο, 

(β)  ηα έζνδα απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ θαη πξνζηίκσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ έξγσλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ, πέξαλ εθείλσλ πνπ εηζπξάηηνληαη εμ νλφκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

(γ) ηηο πιεξσκέο ή νπνηνδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο ην νπνίν θαηαβάιιεη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα αξρή πξνο ηνλ παξαρσξεζηνχρν, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηεο αληηζηάζκηζεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο 
θαη ησλ δεκφζησλ επηδνηήζεσλ πάγησλ επελδχζεσλ, 

(δ)  ηελ αμία ησλ επηρνξεγήζεσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξέρνληαη απφ ηξίηνπο, γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, 

(ε)  ηα έζνδα απφ πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, 

(ζη) ηελ αμία φισλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζέηνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή 
νη αλαζέηνληεο θνξείο ζηε δηάζεζε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, ππφ ηνλ φξν φηη είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, 

 (δ)   ηα βξαβεία ή ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο. 

(4) Η επηινγή ηεο κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξφζεζε ηελ εμαίξεζή ηεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. Μηα ζχκβαζε παξαρψξεζεο δελ πξέπεη λα θαηαηέκλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεχγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθνί ιφγνη. 

 (5) Όηαλ πξνηεηλφκελν έξγν ή ππεξεζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάζεζε ρσξηζηψλ 
ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηά ηκήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία φισλ 
απηψλ ησλ ηκεκάησλ. 

   (6) Όηαλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), ηα Μέξε Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη ΙV εθαξκφδνληαη ζηελ αλάζεζε θάζε ηκήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

Δμαηξέζεηο 

νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη 

ζε ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο πνπ 
αλαηίζεληαη απφ 
αλαζέηνπζεο αξρέο 
θαη αλαζέηνληεο 
θνξείο. 

8.-(1) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ νη νπνίεο- 

(α) Aλαηίζεληαη ζε αλαζέηνπζα αξρή ή ζε αλαζέηνληα θνξέα  ή ζε έλσζή ηνπο, βάζεη 
απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο˙ 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

(β) αλαηίζεληαη ζε νηθνλνκηθφ θνξέα, βάζεη απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ην νπνίν έρεη 
εθρσξεζεί ζχκθσλα κε ηε ΛΔΔ θαη ηηο  λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ πνπ ζεζπίδνπλ 
θνηλνχο θαλφλεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαη εθαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ: 

Ννείηαη φηη, φηαλ ε ελ ιφγσ ηνκεαθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ δελ πξνβιέπεη εηδηθέο αλά 
ηνκέα ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 25: 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φηαλ εθρσξείηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα ηελ άζθεζε κηαο εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα II, ε Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 
Δπηηξνπή, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εθρψξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ απηνχ δηθαηψκαηνο. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
ΔΔ: L 293, 
31.10.2008, ζ. 3. 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 315, 
03.12.2007, ζ. 1. 

(2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πνπ βαζίδνληαη ζε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1008/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
επηεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε θνηλνχο θαλφλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνπνξηθψλ γξακκψλ ζηελ 
Κνηλφηεηα ή ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1370/2007.

 (3) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ή λα νξγαλψζεη, ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο 
δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη: 

(α) Δίηε ζε λνκηθφ κέζν πνπ δεκηνπξγεί δηεζλείο λνκηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο δηεζλή 
ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηε ΛΔΔ, κεηαμχ θξάηνπο κέινπο θαη κίαο ή 
πεξηζζφηεξσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ππνδηαηξέζεψλ ηνπο θαη θαιχπηεη έξγα, πξνκήζεηεο 
ή ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απφ θνηλνχ εθηέιεζε ή εθκεηάιιεπζε ελφο 
ζρεδίνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπο. Σα λνκηθά απηά κέζα θνηλνπνηνχληαη απφ 
ηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηελ Δπηηξνπή, 

(β) είηε απφ δηεζλή νξγαληζκφ. 

(4) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο αλαζέηεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ νη νπνίνη 
πξνβιέπνληαη απφ δηεζλή νξγαληζκφ ή δηεζλέο ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα, φηαλ νη ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο απφ ηνλ ελ ιφγσ δηεζλή νξγαληζκφ ή 
δηεζλέο ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα. ε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ δηεζλή νξγαληζκφ ή δηεζλέο 
ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα, νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ επί ησλ εθαξκνζηέσλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ.  

Ννείηαη φηη, ην παξφλ εδάθην θαη ην εδάθην (3) δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 
πνπ αθνξνχλ ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη.     
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(5) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ άπηνληαη ηεο 
άκπλαο ή ηεο αζθάιεηαο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ 
πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο 
Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη θαη δηέπνληαη απφ: 

(α) Δηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δπλάκεη δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ 
έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ, θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 
ηξίησλ ρσξψλ· 

(β) εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δπλάκεη ζπλαθζείζαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή 
δηαθαλνληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζκεπζε ζηξαηεπκάησλ θαη αθνξά 
επηρεηξήζεηο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο· ή 

(γ) εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δηεζλνχο νξγαληζκνχ πνπ αγνξάδεη γηα δηθφ ηνπ 
ζθνπφ ή ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ πξέπεη λα αλαζέζεη θξάηνο κέινο 
ζχκθσλα κε ηνπο σο άλσ θαλφλεο. 

(6) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ 
πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο 
Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, εμαηξνπκέλσλ ησλ αθφινπζσλ ζπκβάζεσλ: 

(α) πκβάζεσλ παξαρψξεζεο γηα ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζα 
ππνρξέσλε ηε Γεκνθξαηία λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ηε δεκνζηνπνίεζε 
ζεσξεί αληίζεηε πξνο ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθάιεηάο ηεο· ή ε αλάζεζε θαη ε 
εθηέιεζε έρνπλ θεξπρζεί απφξξεηεο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
εηδηθά κέηξα αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκνθξαηία, εθφζνλ θξίλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ νπζηψδε 
ζπκθέξνληα δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ κε ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέηξα, φπσο 
εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (7)· 

(β) ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο 
ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο (γ)  ηνπ πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή 
Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή 
Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

(γ) ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη απφ κηα θπβέξλεζε ζε άιιε θπβέξλεζε 
ζρεηηθά κε έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ζηξαηησηηθφ ή επαίζζεην 
εμνπιηζκφ ή κε έξγα θαη ππεξεζίεο εηδηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ή κε 
επαίζζεηα έξγα θαη επαίζζεηεο ππεξεζίεο· 

(δ) ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζε ηξίηε ρψξα θαη εθηεινχληαη φηαλ 
αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο εθηφο ηνπ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, εθφζνλ επηρεηξεζηαθέο 
αλάγθεο απαηηνχλ νη ζπκβάζεηο απηέο λα ζπλαθζνχλ κε νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
επξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ· θαη 

(ε) ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ εμαηξνχληαη γηα άιινπο ιφγνπο απφ ηνλ παξφληα 
Νφκν. 

 (7) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ δελ εμαηξνχληαη γηα 
άιινπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ην εδάθην (6) ζην κέηξν πνπ ε πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ 
ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ιηγφηεξν δξαζηηθά 
κέηξα, φπσο δηα ηεο επηβνιήο απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο θαζηζηά δηαζέζηκεο ζε κηα 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

 (8) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ πνπ 
αθνξνχλ: 

(α) Σελ απφθηεζε ή ηε κίζζσζε, κε νπνηνπζδήπνηε ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο, γεο, 
πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ ή άιισλ αθηλήησλ, ή ζε ζρέζε κε δηθαηψκαηα επ’ απηψλ· 

(β) ηελ απφθηεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή ή ηε ζπκπαξαγσγή πιηθνχ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ 
κέζσλ ηηο νπνίεο αλαζέηνπλ πάξνρνη ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ 
κέζσλ ή ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ρξφλνπ κεηάδνζεο ή ηελ παξνρή 
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7(Ι) ηνπ 1998 
88(Ι) ηνπ 1998 
13(Ι) ηνπ 1999 

159(Ι) ηνπ 1999 
23(Ι) ηνπ 2000 
55(Ι) ηνπ 2000 

134(Ι) ηνπ 2000 
18(Ι) ηνπ 2001 
53(Ι) ηνπ 2001 
65(Ι) ηνπ 2001 
78(Ι) ηνπ 2001 

126(Ι) ηνπ 2001 
102(Ι) ηνπ 2002 
186(Ι) ηνπ 2002 

24(Ι) ηνπ 2003 
97(Ι) ηνπ 2004 
84(Ι) ηνπ 2006 
85(Ι) ηνπ 2006 

170(Ι) ηνπ 2006 
117(Ι) ηνπ 2008 

17(Ι) ηνπ 2009 
136(Ι) ηνπ 2009 
118(Ι) ηνπ 2010 

73(Ι) ηνπ 2011 
88(Ι) ηνπ 2012 
46(Ι) ηνπ 2013 
86(Ι) ηνπ 2014 
94(Ι) ηνπ 2015 

201(Ι) ηνπ 2015 
   77(Ι) ηνπ 2016. 

πξνγξάκκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ ή 
ξαδηνθσληθψλ κέζσλ: 

  Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νη φξνη «ππεξεζίεο 
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ» θαη «πάξνρνη ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ» 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ηνπο πεξί Ραδηνθσληθψλ 
θαη Σειενπηηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκνπο ηνπ 1998 έσο 2016, θαη ν φξνο 
«πξφγξακκα» έρεη ηελ ίδηα έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ ίδην Νφκν 
αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα θαη πιηθφ ξαδηνθσληθψλ 
πξνγξακκάησλ:  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην «πιηθφ 
πξνγξακκάησλ» έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ην «πξφγξακκα»· 

(γ) ππεξεζίεο δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ· 

(δ) κηα εθ ησλ θαησηέξσ λνκηθψλ ππεξεζηψλ: 

Κεθ. 2 
42 ηνπ 1961 
20 ηνπ 1963 
46 ηνπ 1970 
40 ηνπ 1975 
55 ηνπ 1978 
71 ηνπ 1981 
92 ηνπ 1983 
98 ηνπ 1984 
17 ηνπ 1985 
52 ηνπ 1985 

9 ηνπ 1989 
175 ηνπ 1991 
212 ηνπ 1991 
9(I) ηνπ 1993 

56(I) ηνπ 1993 
83(I) ηνπ 1994 
76(I) ηνπ 1995  

103(I) ηνπ 1996 
79(I) ηνπ 2000 
31(I) ηνπ 2001 
41(I) ηνπ 2002 

180(I) ηνπ 2002 
117(I) ηνπ 2003 
130(I) ηνπ 2003 
199(I) ηνπ 2004 
264(I) ηνπ 2004 

(i) Nνκηθή εθπξνζψπεζε πειάηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 2 
θαη 14A ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ ζε: 
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21(I) ηνπ 2005 
65(I) ηνπ 2005 

124(I) ηνπ 2005 
158(I) ηνπ 2005 
175(I) ηνπ 2006 
117(I) ηνπ 2007 
103(I) ηνπ 2008 
109(I) ηνπ 2008 

11(I) ηνπ 2009 
130(I) ηνπ 2009 

4(I) ηνπ 2010 
65(I) ηνπ 2010 
14(I) ηνπ 2011 

144(I) ηνπ 2011 
116(I) ηνπ 2012 

18(Ι) ηνπ 2013 
   84(Ι) ηνπ 2014. 

(iα) Γηαηηεζία ή ζπκβηβαζκφ πνπ δηεμάγεηαη ζε θξάηνο κέινο, ηξίηε ρψξα ή 
ελψπηνλ δηεζλνχο νξγάλνπ δηαηηεζίαο ή ζπκβηβαζκνχ· ή 

(iβ) δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ, δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ή 
δεκνζίσλ αξρψλ θξάηνπο κέινπο, ηξίηεο ρψξαο ή δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ, 
δηθαηνδνηηθψλ ή ζεζκηθψλ νξγάλσλ· 

(ii) λνκηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή εάλ ππάξρεη απηή 
έλδεημε θαη κεγάιε πηζαλφηεηα ην δήηεκα πνπ αθνξνχλ νη ζπκβνπιέο λα 
απνηειέζεη αληηθείκελν ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ζπκβνπιέο παξέρνληαη απφ δηθεγφξν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 14A 
ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ· 

(iii) ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη εμαθξίβσζεο ηεο γλεζηφηεηαο εγγξάθσλ πνπ 
πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο· 

(iv) λνκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εκπηζηεπκαηνδφρνπο (trustees), 
δηνξηζκέλνπο επηηξφπνπο ή άιιεο λνκηθέο ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ νη πάξνρνη 
δηνξίδνληαη απφ αξκφδην δηθαζηήξην ή δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ζηε Γεκνθξαηία ή 
δηνξίδνληαη εθ ηνπ λφκνπ γηα λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ππφ ηελ 
επνπηεία ηέηνησλ δηθαζηεξίσλ ή δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ· 

(v) ινηπέο λνκηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά, κε 
ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο· 

144(Ι) ηνπ 2007 
106(Ι) ηνπ 2009 
141(Ι) ηνπ 2012 
154(Ι) ηνπ 2012 
193(Ι) ηνπ 2014 
    8(Ι) ηνπ 2016. 

(ε) ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε, ηελ αγνξά, ηελ πψιεζε ή 
ηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ 
Νφκνπ ηνπ 2007 έσο 2016, θαζψο θαη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο θεληξηθψλ 
ηξαπεδψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 
ηαζεξφηεηαο θαη ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο˙ 

(ζη) δάλεηα, είηε ζπλδένληαη είηε φρη κε ηελ έθδνζε, ηελ πψιεζε, ηελ αγνξά ή ηε 
κεηαβίβαζε ηίηισλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ˙ 

(δ) ππεξεζίεο πνιηηηθήο άκπλαο, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο θηλδχλσλ πνπ 
παξέρνληαη απφ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ή ελψζεηο θαη θαιχπηνληαη απφ 
ηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 θαη 85143000-
3 πιελ ησλ ππεξεζηψλ αζζελνθφξσλ γηα ηε δηαθνκηδή αζζελψλ˙ 

(ε) ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα ππεξεζίεο πνιηηηθψλ εθζηξαηεηψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο θσδηθνχο CPV 79341400-0, 92111230-3 θαη 92111240-6, 
φηαλ αλαηίζεληαη απφ πνιηηηθφ θφκκα ζην πιαίζην πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. 

(9) O παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ 
ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θσδηθφ CPV 92351100-7, νη νπνίεο αλαηίζεληαη ζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ε 
έλλνηα ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο δελ θαιχπηεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2: 
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Ννείηαη φηη, ε εθρψξεζε ηέηνηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ππφθεηηαη ζε δεκνζίεπζε ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

   (10) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αλαζέηνπλ 
αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ηξίηε ρψξα, ππφ ζπλζήθεο πνπ 
δελ ζπλεπάγνληαη ηελ πιηθή εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ ή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο εληφο ηεο Έλσζεο. 

Δηδηθέο εμαηξέζεηο 
ζηνλ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ. 

9. Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ νπνίσλ βαζηθφο

ζθνπφο είλαη λα επηηξαπεί ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ε δηάζεζε ή ε εθκεηάιιεπζε δεκφζησλ 
δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ή ε παξνρή ζην θνηλφ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ: 

112(Ι) ηνπ 2004 
84(Ι) ηνπ 2005 

149(Ι) ηνπ 2005 
67(Ι) ηνπ 2006 

113(Ι)ηνπ 2007 
134(Ι) ηνπ 2007 

46(Ι) ηνπ 2008 
103(Ι) ηνπ 2009 

94(Ι) ηνπ 2011 
51(Ι) ηνπ 2012 

160(Ι) ηνπ 2013 
77(Ι) ηνπ 2014 

104(Ι) ηνπ 2016 
 112(Ι) ηνπ 2016. 

Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη φξνη «δεκφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ» 
θαη «ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ 
πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004 έσο 
2016. 

Δηδηθέο εμαηξέζεηο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ 
χδαηνο. 

10.-(1)  Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αθνξνχλ: 

(α) Σε δηάζεζε ή ηελ εθκεηάιιεπζε ζηαζεξψλ δηθηχσλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα παξέρνπλ 
ζην θνηλφ ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαθνξάο ή ηεο δηαλνκήο 
πφζηκνπ χδαηνο· 

(β) ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ κε πφζηκν χδσξ. 

 (2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε έλα ή θαη ηα δχν 
ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ φηαλ ζπλδένληαη κε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1): 

(α) Έξγα πδξαπιηθήο κεραληθήο, άξδεπζεο ή απνζηξάγγηζεο, εθφζνλ ν φγθνο ηνπ 
χδαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα εθνδηαζκφ κε πφζηκν χδσξ ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο 
εθαηφλ (20%) ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ χδαηνο πνπ δηαηίζεηαη απφ ηέηνηα έξγα ή 
εγθαηαζηάζεηο άξδεπζεο ή απνζηξάγγηζεο, ή 

(β) ηελ απνρέηεπζε ή ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. 

πκβάζεηο 
παξαρψξεζεο πνπ 
αλαηίζεληαη ζε 
ζπλδεδεκέλε 
επηρείξεζε. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ:  L182, 
26.6.2013, 
ζ.19. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ:  L 157, 
9.6.2006, 
ζ.87. 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: 
L 222, 
14.08.1978, 
ζ.11-31. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ:  L193, 
18.04.1983, 
ζ.1-17. 

11.-(1)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε» λνείηαη θάζε 

επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί έρνπλ ελνπνηεζεί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ 
νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/EOK θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
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 (2) ηελ πεξίπησζε θνξέσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ νδεγία 2013/34/ΔΔ, σο 
«ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε» λνείηαη θάζε επηρείξεζε ε νπνία: 

(α) Μπνξεί λα ππφθεηηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεζπφδνπζα επηξξνή ηνπ αλαζέηνληνο 
θνξέα· 

(β) κπνξεί λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή επί ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα· ή 

(γ) ππφθεηηαη, απφ θνηλνχ κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζηε δεζπφδνπζα επηξξνή άιιεο 
επηρείξεζεο ιφγσ ηδηνθηεζίαο, ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ή ησλ θαλφλσλ πνπ ηε 
δηέπνπλ. 

(3) Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 15 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
εδάθην (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη: 

(α) Απφ αλαζέηνληα θνξέα ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, ή 

Παξάξηεκα ΙΙ. 
(β) απφ θνηλνπξαμία, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί απνθιεηζηηθά απφ αλαζέηνληεο θνξείο κε 

ζθνπφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, ζε 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε έλαλ απφ απηνχο ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο. 

 (4) Σν εδάθην (3) εθαξκφδεηαη: 

(α) ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ, εθφζνλ ην νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε ε ελ ιφγσ επηρείξεζε θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία, πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 
ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη· 

(β) ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο έξγσλ, εθφζνλ ην νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα έξγα πνπ εθηέιεζε ε ελ ιφγσ 
επηρείξεζε, πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή έξγσλ ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή ζε άιιεο 
επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη· 

(5) Όηαλ, ιφγσ ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο ή ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δελ είλαη δηαζέζηκνο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο γηα 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ε επηρείξεζε αξθεί λα απνδεηθλχεη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξεηαη 
ζην εδάθην (4) παξάγξαθνη (α) ή (β), είλαη αμηφπηζηνο, ηδίσο κε πξνβνιέο επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

 (6) Όηαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηρεηξήζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα κε ηνλ 
νπνίν ζπγθξνηνχλ νηθνλνκηθφ φκηιν, παξέρνπλ ηελ ίδηα ή παξφκνηεο ππεξεζίεο ή εθηεινχλ ίδηα ή 
παξφκνηα έξγα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζην εδάθην (4) πνζνζηψλ 
ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη αληηζηνίρσο απφ ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, ή ηελ εθηέιεζε έξγσλ εθ κέξνπο ησλ ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

πκβάζεηο πνπ 
αλαηίζεληαη ζε 
θνηλνπξαμία ή ζε 
αλαζέηνληα θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζε 
θνηλνπξαμία. 

12. Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 15 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνηλνπξαμία έρεη ζπζηαζεί

κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο επί πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 
εηψλ θαη φηη ε ζπζηαηηθή πξάμε ηεο θνηλνπξαμίαο νξίδεη φηη νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ ηε 
ζπγθξνηνχλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ν παξψλ Νφκνο δελ 
εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο: 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

(α) Αλαζέηεη θνηλνπξαμία, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί απνθιεηζηηθά απφ νξηζκέλνπο 
αλαζέηνληεο θνξείο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
Παξάξηεκα II ζε έλαλ απφ ηνπο ελ ιφγσ αλαζέηνληεο θνξείο· ή 

 (β) αλαζέηεη αλαζέησλ θνξέαο ζε ηέηνηνπ είδνπο θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. 

Κνηλνπνίεζε 
πιεξνθνξηψλ απφ 
αλαζέηνληεο 
θνξείο. 

13.-(1) Οη αλαζέηνληεο θνξείο θνηλνπνηνχλ ζηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

θαηφπηλ αηηήζεψο ηεο, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 
εδάθηα (2) θαη (3) θαη ηνπ άξζξνπ 12: 

(α)    Σηο επσλπκίεο ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, 

(β)    ηε θχζε θαη ηελ αμία ησλ ζρεηηθψλ παξαρσξήζεσλ, 

(γ)    ηηο απνδείμεηο πνπ ε  Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θξίλεη απαξαίηεηεο, φηη ε 
ζρέζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία αλαηίζεληαη νη 
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 11 ή 12. 
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 (2) Η Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), εθφζνλ δεηεζεί. 

Δμαίξεζε 
δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ είλαη  
απεπζείαο 
εθηεζεηκέλεο ζηνλ 
αληαγσληζκφ. 
140 ηνπ 2016. 

14. Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη απφ

αλαζέηνληεο θνξείο ζηε Γεκνθξαηία, εθφζνλ, θξίλεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 
Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, φηη ε 
δξαζηεξηφηεηα είλαη απεπζείαο εθηεζεηκέλε ζηνλ αληαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν  35 ηνπ 
ίδηνπ Νφκνπ. 

πκβάζεηο 
παξαρψξεζεο 
κεηαμχ  
θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. 

15. -(1) χκβαζε παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεηαη απφ αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέηνληα θνξέα

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, ζε 
άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαησηέξσ ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

(α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο αζθεί επί ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ έιεγρν αλάινγν εθείλνπ πνπ αζθεί επί ησλ δηθψλ ηεο/ηνπ ππεξεζηψλ˙ 

(β) πεξηζζφηεξν απφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  
ειεγρνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην 
(5), δηεμάγεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηελ 
ειέγρνπζα αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ ειέγρνληα αλαζέηνληα θνξέα ή απφ άιια 
λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ ελ 
ιφγσ αλαζέηνληα θνξέα˙ θαη 

(γ)  δελ ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζην ειεγρφκελν λνκηθφ 
πξφζσπν, κε εμαίξεζε κνξθέο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ρσξίο 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ή δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο, σο απαηηνχληαη απφ ζρεηηθή 
λνκνζεζία ζχκθσλε κε ηηο πλζήθεο θαη νη νπνίεο δελ αζθνχλ απνθαζηζηηθή 
επηξξνή ζην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν: 

       Ννείηαη φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο αζθεί έιεγρν επί λνκηθνχ 
πξνζψπνπ αλάινγν κε ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ζηηο ππεξεζίεο ηεο / ηνπ, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α), φηαλ αζθεί απνθαζηζηηθή επηξξνή, ηφζν ζηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, φζν θαη ζηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. Ο έιεγρνο κπνξεί, επίζεο, λα αζθείηαη απφ άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
ειέγρεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

(2) Σν εδάθην (1) εθαξκφδεηαη επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ έλα ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν, 
ην νπνίν είλαη αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέησλ θνξέαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 
ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, αλαζέηεη ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξεά πνπ ην ειέγρεη ή ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν 
ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ίδηαο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αλαζέηνληα θνξέα, εθφζνλ δελ ππάξρεη 
άκεζε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο, κε εμαίξεζε ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ρσξίο δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ ή δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο πνπ απαηηνχληαη απφ ζρεηηθή λνκνζεζία ζχκθσλε κε ηηο 
πλζήθεο θαη νη νπνίεο δελ αζθνχλ απνθαζηζηηθή επηξξνή ζην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν. 

(3)  Μηα αλαζέηνπζα αξρή ή έλαο αλαζέησλ θνξέαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) 
ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2 πνπ δελ αζθεί έιεγρν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
εδαθίνπ (1) ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ κπνξεί, εληνχηνηο, λα αλαζέζεη 
ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν, ρσξίο λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, λννπκέλνπ φηη  πιεξνχληαη νη  θαησηέξσ ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

(α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) 
ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, αζθεί απφ θνηλνχ κε άιιεο 
αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο έιεγρν επί ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ αλάινγν εθείλνπ πνπ αζθεί επί ησλ δηθψλ ηεο/ηνπ ππεξεζηψλ· 

(β) πεξηζζφηεξν απφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελ ιφγσ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ζην  εδάθην (5),  
δηεμάγεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηηο 
ειέγρνπζεο αλαζέηνπζεο αξρέο ή ηνπο ειέγρνληεο αλαζέηνληεο θνξείο ή άιια 
λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηηο ίδηεο αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο 
θνξείο· θαη  
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(γ)  δελ ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζην ειεγρφκελν λνκηθφ 
πξφζσπν, κε εμαίξεζε ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ρσξίο 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ή δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο πνπ απαηηνχληαη απφ ζρεηηθή 
λνκνζεζία ζχκθσλε κε ηηο πλζήθεο θαη νη νπνίεο δελ αζθνχλ απνθαζηζηηθή 
επηξξνή ζην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν: 

       Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη 
αλαζέηνληεο θνξείο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη φηη αζθνχλ απφ θνηλνχ έιεγρν επί λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, φηαλ πιεξνχληαη νη θαησηέξσ ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

(i) Σα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
απαξηίδνληαη απφ αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή 
αλαζεηφλησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  Ο ίδηνο αληηπξφζσπνο κπνξεί 
λα εθπξνζσπεί πνιιέο ή φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή ηνπο αλαζέηνληεο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ, 

(ii) νη ελ ιφγσ αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο είλαη ζε ζέζε λα 
αζθνχλ απφ θνηλνχ απνθαζηζηηθή επηξξνή ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
θαη ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη  

(iii) ην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν δελ επηδηψθεη ζπκθέξνληα αληίζεηα απφ 
απηά ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή ησλ αλαζεηφλησλ θνξέσλ πνπ ην 
ειέγρνπλ. 

   (4) Μηα ζχκβαζε, ε νπνία ζπλάπηεηαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ ζρεηηθνχ 
νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

(α) Η ζχκβαζε θαζηεξψλεη ή πινπνηεί ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαζεηφλησλ θνξέσλ, ε νπνία 
απνζθνπεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα εθηεινχλ, 
παξέρνληαη γηα ηελ επηδίσμε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηφρσλ· 

(β)   ε πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο· θαη 

(γ)   νη ζπκκεηέρνπζεο αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη ζπκκεηέρνληεο αλαζέηνληεο θνξείο 
εθηεινχλ ζηελ αλνηθηή αγνξά ιηγφηεξν απφ ην είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξά ε ζπλεξγαζία, φπσο ην πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη 
ζην εδάθην (5). 

    (5) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1), ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (3) θαη ζηελ παξάγξαθν (γ) 
ηνπ εδαθίνπ (4), ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ή άιιν ελδεδεηγκέλν 
κέηξν βάζεη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην θφζηνο πνπ βαξχλεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν ή 
αλαζέηνπζα αξρή ή θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα έξγα θαηά ηελ 
ηξηεηία πνπ πξνεγείηαη ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο: 

      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ή 
άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν ή αλαζέηνπζα αξρή ή θνξέαο, 
ή ιφγσ αλαδηνξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν θχθινο εξγαζηψλ ή άιιν κέηξν βάζεη 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην θφζηνο, δελ δηαηίζεηαη γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή δελ είλαη πιένλ 
θαηάιιειν, αξθεί λα απνδεηρζεί φηη ε κέηξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αμηφπηζηε, ηδίσο κέζσ 
πξνβνιψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 

πκβάζεηο 
παξαρψξεζεο 
θαη’ απνθιεηζηη-
θφηεηα. 

16. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα παξαρσξεί, θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα, ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα θαη 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε 
πξνζψπσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, ή λα πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβάζεσλ απηψλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο, εθφζνλ 
ηνπιάρηζηνλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφλ (30%) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα, ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ή ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη πξφζσπα κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχληα πξφζσπα: 
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 Ννείηαη φηη, ε  γλσζηνπνίεζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή ζε πεξίπησζε 
ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 ε πξνθαηαξθηηθή 
πξνθήξπμε, πξέπεη λα παξαπέκπεη ζην παξφλ άξζξν. 

Τπεξεζίεο 
έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο. 

17. Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ γηα ππεξεζίεο 
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαιππηφκελεο απφ ηνπο θσδηθνχο CPV 73000000-2 έσο 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 θαη 73430000-5, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ 
πξνυπνζέζεηο: 

(α) Σα νθέιε αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα γηα 
ηδία ρξήζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο/ηνπ· θαη 

(β) ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ακείβεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα. 

Μηθηέο 

ζπκβάζεηο. 
18.-(1)(α)  Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηφζν έξγα φζν θαη 

ππεξεζίεο αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην είδνο ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην θχξην αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 

 (β)  ηελ πεξίπησζε κηθηψλ ζπκβάζεσλ πνπ απνηεινχληαη ελ κέξεη απφ θνηλσληθέο θαη 
άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο ηνπ παξαξηήκαηνο IV θαη ελ κέξεη απφ άιιεο ππεξεζίεο, ην θχξην 
αληηθείκελν πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην πνηα απφ ηηο εθηηκψκελεο αμίεο ησλ αληίζηνηρσλ 
ππεξεζηψλ είλαη ε πςειφηεξε. 

173(Ι) ηνπ 2011. 

Παξάξηεκα ΙΙ. 
140(Ι) ηνπ 2016. 

 (2)(α) Όηαλ ηα δηάθνξα κέξε ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα 
δηαρσξηζηνχλ, εθαξκφδνληαη ηα εδάθηα (3) θαη (4). Όηαλ ηα δηάθνξα κέξε ζπγθεθξηκέλεο 
ζχκβαζεο είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηνλ λα δηαρσξηζηνχλ, εθαξκφδεηαη ην εδάθην (5). 

 (β)  Όηαλ κέξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαιχπηεηαη απφ ην άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ ή 
ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο 
Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

(γ) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ πιείνλεο δξαζηεξηφηεηεο, 
κηα εθ ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη είηε ζην Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε ζηνλ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο 
ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή 
Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαζνξίδνληαη, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ην άξζξν 9 ηνπ πεξί 
ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 
Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016. 

 (3)(α)  ε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ζηνηρεία πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηνλ παξφληα Νφκν θαη άιια ζηνηρεία, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ 
λα επηιέγνπλ ηελ αλάζεζε ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα επηκέξνπο κέξε. Όηαλ νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ λα αλαζέζνπλ ρσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα 
κέξε, ε απφθαζε γηα ην πνην λνκηθφ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο ρσξηζηέο απηέο 
ζπκβάζεηο ιακβάλεηαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο. 

 (β) Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ ηελ αλάζεζε εληαίαο 
ζχκβαζεο, ν παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην εδάθην (4) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ή ζην άξζξν 19, ζηελ πξνθχπηνπζα κηθηή ζχκβαζε, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο 
ησλ κεξψλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα ελέπηπηαλ ζε άιιν λνκηθφ θαζεζηψο θαη αλεμαξηήησο ηνπ 
λνκηθνχ θαζεζηψηνο απφ ην νπνίν ζα δηέπνληαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα κέξε απηά. 

     (4) ε πεξίπησζε κηθηψλ ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζηνηρεία ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο φζν θαη ζηνηρεία δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα  Νφκν ηνπ 
2016, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη,  ή ζπκβάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ε κηθηή 
ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, αληίζηνηρα, ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ 
Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
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(5)(α)  Όηαλ ηα δηάθνξα κέξε ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηνλ λα 
δηαρσξηζηνχλ, ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θχξην αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ 
ζχκβαζεο. 

(β) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζηνηρεία ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 
ππεξεζηψλ φζν θαη ζηνηρεία ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ην θχξην αληηθείκελν πξνζδηνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην πνηα απφ ηηο εθηηκψκελεο αμίεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ είλαη 
ε πςειφηεξε. 

Μηθηέο ζπκβάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο 
άκπλαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο. 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

   19.-(1) (α)  Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζηηο κηθηέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ζηνηρεία ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν θαη αληηθείκελα ή 
άιια ζηνηρεία ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ ή απφ ηνλ πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο 
Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  (β) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ πνιιαπιέο 
δξαζηεξηφηεηεο, κηα εθ ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη είηε ζην Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε 
ζηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ 
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ 
Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016 θαη κηα άιιε θαιχπηεηαη απφ 
ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο 
Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011 ή ην 
άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ, νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαζνξίδνληαη, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
21 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ην άξζξν 28 ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ 
Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016. 

  (2)(α)  Όηαλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα 
δηαρσξηζηνχλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα 
αλαζέζνπλ ρσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθά κέξε ή λα αλαζέζνπλ εληαία ζχκβαζε. 

 (β) Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ λα αλαζέζνπλ ρσξηζηέο 
ζπκβάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα κέξε, ε απφθαζε γηα ην πνην λνκηθφ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε 
θαζεκηά απφ ηηο ρσξηζηέο απηέο ζπκβάζεηο ιακβάλεηαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 
ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο. 

(γ) Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ λα αλαζέζνπλ εληαία 
ζχκβαζε, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ λνκηθνχ 
θαζεζηψηνο: 

(i) Όηαλ κέξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαιχπηεηαη απφ ην άξζξν 346 ηεο 
ΛΔΔ ή δηαθνξεηηθά κέξε θαιχπηνληαη αληίζηνηρα απφ ην άξζξν 346 ΛΔΔ 
θαη ηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη 
απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, ε ζχκβαζε κπνξεί λα 
αλαηίζεηαη ρσξίο εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, 

(ii) φηαλ κέξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαιχπηεηαη απφ ηνλ πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο 
Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη 
γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 
θνξέαο  κπνξεί  λα  επηιέμεη  ηελ αλάζεζε  ηεο  ζχκβαζεο   ζχκθσλα  κε  ηνλ 
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   παξφληα Νφκν ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή 
Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάζεζε εληαίαο 
ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. 

Ννείηαη φηη, ε απφθαζε αλάζεζεο εληαίαο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ιακβάλεηαη κε ζθνπφ 
ηελ εμαίξεζή ηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2011. 

 (3) Όηαλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηνλ λα 
δηαρσξηζηνχλ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα αλαηίζεηαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηαλ 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ. Γηαθνξεηηθά, ε ζχκβαζε 
κπνξεί λα αλαηεζεί, θαη’ επηινγήλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2011. 

πκβάζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα ΙΙ 
θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

   20.-(1)(α) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 18, ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ 

πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ ηελ αλάζεζε ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή ηελ 
αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο. Όηαλ νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ ηελ αλάζεζε ρσξηζηήο 
ζχκβαζεο, ε απφθαζε γηα ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θαζεκηά απφ ηηο ρσξηζηέο απηέο 
ζπκβάζεηο ιακβάλεηαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

(β) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 18, ζε πεξίπησζε πνπ νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέμνπλ 
λα αλαζέζνπλ εληαία ζχκβαζε, ηζρχνπλ ηα εδάθηα (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

Ννείηαη φηη, φηαλ κία απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηεηαη απφ ηνλ πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο 
Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011 ή ην άξζξν 346 
ΛΔΔ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

(γ)  Η επηινγή αλάκεζα ζηελ αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο θαη ζηελ αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ 
ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαίξεζε κηαο ζχκβαζεο ή 
ζπκβάζεσλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή, ελδερνκέλσο, ηνπ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα  Νφκνπ  ηνπ 
2016  ή ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ 
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ 
Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2016. 

 (2) Μηα ζχκβαζε πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηηαη ζηνπο 
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

   (3) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηνο ν θαζνξηζκφο ηεο 
θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, νη εθαξκνζηένη θαλφλεο θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηα εμήο: 

(α) Δάλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ 
αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ε άιιε ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη απφ 
αλαζέηνληεο θνξείο, ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ 
αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο· 

(β) εάλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηνλ 
παξφληα  Νφκν  θαη  ε  άιιε  ζηνλ  πεξί  ηεο Ρχζκηζεο ησλ  Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
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  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016· 

(γ) εάλ κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηνλ 
παξφληα Νφκν θαη ε άιιε δελ ππφθεηηαη νχηε ζηνλ παξφληα Νφκν νχηε ζηνλ πεξί  ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
Νφκν ηνπ 2016 ή ζηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ 
Φνξέσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ 
Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 
2016, ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν. 

πκβάζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ  
δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα ΙΙ 
θαη ζπγρξφλσο 
αθνξνχλ ηελ άκπλα 
θαη ηελ αζθάιεηα.  

  21.-(1)(α) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ αλάζεζε ρσξηζηψλ 
ζπκβάζεσλ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή ηελ αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο. Όηαλ νη 
αλαζέηνληεο θνξείο επηιέγνπλ ηελ αλάζεζε ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ γηα δηαθνξεηηθά κέξε, ε 
απφθαζε γηα ην πνην λνκηθφ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο ρσξηζηέο απηέο 
ζπκβάζεηο ιακβάλεηαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

(β)  Καηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 19, ζε πεξίπησζε πνπ νη αλαζέηνληεο θνξείο επηιέμνπλ 
λα αλαζέζνπλ εληαία ζχκβαζε, ηζρχεη ην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

Ννείηαη φηη, ε επηινγή αλάκεζα ζηελ αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο θαη ζηελ αλάζεζε 
πεξηζζνηέξσλ ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαίξεζε ζχκβαζεο ή 
ζπκβάζεσλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2011. 

(2)(α)  ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ππφθεηηαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία: 

(i) Καιχπηεηαη απφ ην άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ, ή 

(ii) ππφθεηηαη ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο 
Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, 

ν αλαζέησλ θνξέαο: 

(iα) Μπνξεί λα αλαζέζεη ζχκβαζε ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i)· ή 

(iβ) κπνξεί λα επηιέμεη λα αλαζέζεη ζχκβαζε είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο 
ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 
2011, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ii):  

    Ννείηαη φηη, ε παξνχζα ππνπαξάγξαθνο δελ ζίγεη ηα θαηψηαηα φξηα θαη ηηο 
εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ 
πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο 
Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2011. 

(β)  Οη ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο παξαγξάθνπ (α) θαη νη 
νπνίεο επηπιένλ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή άιια ζηνηρεία πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 346 ηεο ΛΔΔ, κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

(γ) Σν παξφλ εδάθην εθαξκφδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ε αλάζεζε ηεο εληαίαο ζχκβαζεο λα 
δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη ε απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε εληαίαο ζχκβαζεο λα 
κελ ιακβάλεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαίξεζε ζπκβάζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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ΜΔΡΟ ΙΙ – ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γεληθέο αξρέο. 22. -(1) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ειεχζεξα ηε

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ παξφληα Νφκν. 

 (2) Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηεξνχληαη νη 
αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ή θνξέαο δελ πξέπεη λα παξέρεη, θαηά ηξφπν πνπ 
δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επλννχλ νξηζκέλνπο ππνςεθίνπο ή 
πξνζθέξνληεο εηο βάξνο άιισλ. 

Γηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο. 

23.-(1)   Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο ππνινγίδεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηα έξγα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ 
δεηνχληαη. 

 (2) Γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε, ε κέγηζηε 
δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ εχινγν ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ ν 
παξαρσξεζηνχρνο ζα κπνξνχζε λα απνζβέζεη ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καδί κε θάπνηα απφδνζε ηνπ επελδπκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 (3) Οη επελδχζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ 
αξρηθή επέλδπζε φζν θαη ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Πξνθεξχμεηο 
ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο. 

24.-(1)  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα αλαζέζνπλ 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο  γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο κε πξνθήξπμε ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο. 

Παξάξηεκα V. 
(2) Οη πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V θαη, θαηά πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θξίλεηαη 
ρξήζηκε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, κε κνξθή ηππνπνηεκέλσλ 
εληχπσλ. 

Παξάξηεκα IV. 

Παξάξηεκα VI. 

(3) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα αλαζέζνπλ 
ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα IV γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα αλάζεζε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο κέζσ ηεο 
δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο. Οη ελ ιφγσ πξνθεξχμεηο πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα VI. 

(4) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (1), νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο 
δελ ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχζνπλ πξνθήξπμε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
έξγα ή νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα 
γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: 

(α) Η ζχκβαζε παξαρψξεζεο απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ή ηελ απφθηεζε ελφο 
κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή κηαο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο· 

(β) έιιεηςε αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο· 

(γ) χπαξμε απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο· 

(δ) πξνζηαζία δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ 
πιελ απηψλ ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2: 

   Ννείηαη φηη, νη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β), (γ) θαη (δ) εθαξκφδνληαη 
κφλνλ εθφζνλ δελ ππάξρεη εχινγε ελαιιαθηηθή επηινγή ή δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο θαη ε 
απνπζία αληαγσληζκνχ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνχ πεξηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

 (5)(α)  Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (1), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δελ 
ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη λέα πξνθήξπμε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο εάλ, ζε πξνεγνχκελε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, δελ ππνβιήζεθε θακία αίηεζε ζπκκεηνρήο ή 
πξνζθνξά ή θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ή πξνζθνξέο δελ θξίζεθε θαηάιιειε, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη αξρηθνί φξνη ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 
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θαη φηη δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Η έθζεζε απηή 
δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ δεηεζεί. 

 (β)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), κηα πξνζθνξά ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 
θαηάιιειε εάλ είλαη άζρεηε κε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη πξνδήισο αλίθαλε, ρσξίο 
νπζηαζηηθέο αιιαγέο, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

 (γ)   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), κηα πξνζθνξά δελ ζεσξείηαη θαηάιιειε 
εθφζνλ: 

(i) Ο αηηψλ πξφθεηηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζηεί βάζεη ησλ εδαθίσλ (4) έσο (9) ηνπ 
άξζξνπ 33 ή δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ νξίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο βάζεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 33

·

(ii) νη αηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (β). 

Γλσζηνπνηήζεηο 
ζπλαθζεηζψλ 
ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο. 
Παξάξηεκα IV. 

 25.-(1) Σν αξγφηεξν εληφο ζαξάληα νθηψ (48) εκεξψλ απφ ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο απνζηέιινπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 26, γλσζηνπνίεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. Γηα ηηο θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, 
νη γλσζηνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη αλά ηξηκελία, θαη ζηελ  πεξίπησζε απηή, 
απνζηέιινληαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) εκεξψλ απφ ηε ιήμε εθάζηεο ηξηκελίαο. 

Παξάξηεκα VII. 
Παξάξηεκα IV. 
Παξάξηεκα VIII. 

(2) Οη γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα VII ή φζνλ αθνξά ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα θνηλσληθέο 
θαη γηα άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα VIII. Οη γλσζηνπνηήζεηο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 26. 

χληαμε θαη ηξφπνο 
δεκνζίεπζεο 
ησλ πξνθεξχμεσλ 
θαη ησλ 
γλσζηνπνηήζεσλ. 
Παξάξηεκα V. 
Παξάξηεκα VIΙ. 
Παξάξηεκα VIΙΙ. 

26.-(1) Οη πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο θαη ε γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 39, 
πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Παξαξηήκαηα V, VII θαη VIII, κε ηε 
κνξθή ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηα 
δηνξζσηηθά, σο απηά θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Παξάξηεκα IX. 

(2) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη αλαζέηνληεο θνξείο ζπληάζζνπλ θαη δηαβηβάδνπλ ηηο 
πξνθεξχμεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IX θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. 

(3) Οη πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζείζαο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δελ δεκνζηεχνληαη ζηε Γεκνθξαηία πξνηνχ δεκνζηεπζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο εάλ ε δεκνζίεπζε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 
Έλσζεο δελ γίλεη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ αθφηνπ ε Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβεβαίσζε ηελ παξαιαβή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ηεο πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο. Οη πξνθεξχμεηο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλαθζείζαο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηε Γεκνθξαηία δελ πεξηιακβάλνπλ άιιεο 
πιεξνθνξίεο εθηφο απφ εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ 
απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά αλαθέξνπλ ηελ 
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο / γλσζηνπνίεζεο ζηελ Τπεξεζία  Δθδφζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Κνηλσληθέο θαη 
άιιεο εηδηθέο 
ππεξεζίεο. 
Παξάξηεκα IV. 

27. Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα IV θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
ππφθεηληαη κφλνλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 24 θαη ην 
άξζξν 25. 

Ηιεθηξνληθή 
δηαζεζηκφηεηα ησλ 
εγγξάθσλ ηεο 
δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο. 

28. -(1) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ δσξεάλ, απεξηφξηζηε,

πιήξε θαη άκεζε πξφζβαζε, κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή, εάλ ε 
πξνθήξπμε δελ πεξηέρεη ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή ησλ ελ ιφγσ πξνζθιήζεσλ δηεπθξηλίδεηαη ε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ 
ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα παξαρψξεζεο. 

106



(2) Όηαλ, ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα έθηαθηνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή 
ηερληθνχο ιφγνπο ή ιφγσ ηνπ ηδηαηηέξσο επαίζζεηνπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχλ πνιχ πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο, δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί δσξεάλ, 
απεξηφξηζηε, πιήξεο θαη άκεζε πξφζβαζε, κε ειεθηξνληθά κέζα, ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο αλαθέξνπλ ζηελ 
πξνθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ φηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο ζα δηαβηβαζζνχλ κε άιια κέζα, πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ, θαζψο θαη φηη ζα 
παξαηαζεί ε πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

(3) Δθφζνλ έρεη δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο ή νη 
αξκφδηεο ππεξεζίεο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο ή ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ιακβάλνπλ 
κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

Οηθνλνκηθνί θνξείο. 29.-(1)(α)  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 
νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ 
απνξξίπηνληαη κε κνλαδηθή αηηηνινγία ην γεγνλφο φηη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά 
είηε λνκηθά πξφζσπα. 

 (β)     Δίλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα λα αλαθέξνπλ, ζηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινπλ, ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

(2)(α) ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. Οη 
αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο δελ απαηηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα δηαζέηνπλ 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

(β) Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα 
δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ή ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ην άξζξν 34, 
εθφζνλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο δηθαηνινγνχληαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη αλαινγηθέο. 
Η Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δχλαηαη λα ζέζεη κε εγθχθιην ηππνπνηεκέλνπο φξνπο γηα 
ηελ εθ κέξνπο ησλ ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. 

(γ) Οη φξνη εθηέιεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ ηέηνηεο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο πνπ επηβάιινληαη ζε κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο, 
πξέπεη επίζεο λα δηθαηνινγνχληαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη αλαινγηθνί. 

     (3)  Παξά ηα εδάθηα (1) θαη (2), νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα 
ππνρξεψζνπλ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
αθνχ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζηνλ βαζκφ πνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ολνκαηνινγίεο. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 340, 
16.12.2002, 
ζ. 1. 

30.-(1) Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νλνκαηνινγίεο ζην πιαίζην ηεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην «Κνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο (CPV)» φπσο ζεζπίζηεθε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ 
ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV). 

(2) ε πεξίπησζε πξνζαξκνγήο απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ θσδηθψλ CPV πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
Οδεγία 2014/23/ΔΔ, νη νπνίνη ζπκπίπηνπλ κε ηνπο θσδηθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα 
Νφκν θαη πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε 
Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ελεκεξψλεη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο 
θνξείο κε ζρεηηθή εγθχθιην. 

Καλφλεο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ 
επηθνηλσλία. 

     31.-(1)  Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ είλαη ππνρξεσηηθή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 εδάθην (1) θαη ην άξζξν 28, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο 
θνξείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέζα επηθνηλσλίαο γηα θάζε 
επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ: 

(α) Ηιεθηξνληθά κέζα, 

(β) ηαρπδξνκείν ή ηειενκνηνηππία, 
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(γ) πξνθνξηθή επηθνηλσλία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειεθψλνπ, γηα επηθνηλσλίεο πνπ δελ 
αθνξνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη 
ππφ ηνλ φξν φηη ην πεξηερφκελν ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο 
ζε ζηαζεξφ κέζν, 

(δ) παξάδνζε ηδηνρείξσο πηζηνπνηνχκελε απφ απνδεηθηηθφ παξαιαβήο: 

Ννείηαη φηη, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ 
ππνρξεσηηθή ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, 
ππεξβαίλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 26 εδάθην (1) θαη ζην άξζξν 28 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

 (2) (α)  Σν επηιεγέλ κέζν επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη γεληθψο πξνζηηφ, λα κελ εηζάγεη 
δηαθξίζεηο θαη λα κελ πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. Σα εξγαιεία θαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξέπεη λα είλαη 
ζπκβαηά κε ηηο ελ γέλεη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. 

(β)  ε θάζε επηθνηλσλία, αληαιιαγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο δηαζθαιίδνπλ φηη δηαθπιάζζεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 
απφξξεην ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ. Δμεηάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
πξνζθνξψλ κφλν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 

Σερληθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο. 

32.-(1)(α)  Οη ηερληθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απαηηείηαη λα έρνπλ ηα έξγα θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

 (β) Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), κπνξνχλ επίζεο λα 
αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή δηαδηθαζία εθηέιεζεο ή παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ 
ππφ ηνλ φξν φηη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη αλάινγα ηεο αμίαο θαη ησλ 
ζηφρσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα πεξηιακβάλνπλ ηα 
επίπεδα πνηφηεηαο, ηα επίπεδα πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ επηδφζεσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ γηα 
φιεο ηηο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηηο επηδφζεηο, ηελ αζθάιεηα ή ηηο 
δηαζηάζεηο, ηελ νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο θαη ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ, ηε ζήκαλζε θαη ηελ 
επίζεζε εηηθεηψλ, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

(2) Δθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 
πξνδηαγξαθέο δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή ή πξνέιεπζε ή ζε ηδηαίηεξε κέζνδν 
θαηαζθεπήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν 
νηθνλνκηθφ θνξέα νχηε ζε εκπνξηθφ ζήκα, δίπισκα επξεζηηερλίαο, ηχπν ή ζπγθεθξηκέλε 
παξαγσγή πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα επλννχληαη ή λα απνθιείνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 
ή νξηζκέλα πξντφληα: 

Ννείηαη φηη, ηέηνηα αλαθνξά επηηξέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, φηαλ δελ είλαη εθηθηή κηα επαξθψο 
αθξηβήο θαη θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαη ε ελ ιφγσ αλαθνξά 
ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο φξνπο «ή ηζνδχλακν». 

(3) Μηα αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέησλ θνξέαο δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά κε ηελ αηηηνινγία φηη 
ηα έξγα θαη ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο έρεη θαζνξίζεη, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνδεηθλχεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη αληαπνθξίλνληαη, θαηά 
ηζνδχλακν ηξφπν, ζηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Γηαδηθαζηηθέο 
εγγπήζεηο. 

33.-(1)(α)  Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο αλαηίζεληαη ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδεη ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη 
φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(i) Η πξνζθνξά πιεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ έρεη νξίζεη, θαηά πεξίπησζε, ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο· 

(ii) ν πξνζθέξσλ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 
εδάθην (1)· θαη 

(iii) ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 34 εδάθηα (4) έσο (7), κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (9) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

(β)  Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i) ηεο παξαγξάθνπ (α) 
πεξηιακβάλνπλ πξνυπνζέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο ηερληθά, θπζηθά, ιεηηνπξγηθά θαη 
λνκηθά, πνπ νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πιεξεί ή λα θαηέρεη. 
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(2)  Η αλαζέηνπζα αξρή  ή ν αλαζέησλ θνξέαο παξέρνπλ: 

 (α) ηελ πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πεξηγξαθή ηεο παξαρψξεζεο θαη 
ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο· 

 (β) ζηελ πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ή ζε άιια έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πεξηγξαθή ησλ 
θξηηεξίσλ αλάζεζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχληαη. 

(3) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ ζε θαηάιιειν επίπεδν, εθφζνλ απηφ γίλεηαη κε δηαθάλεηα θαη κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα:  

Ννείηαη φηη, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ πνπ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 
πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πξαγκαηηθφο αληαγσληζκφο. 

(4) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηνχλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 
πεξηγξαθή ηεο πξνβιεπφκελεο νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ελδεηθηηθή πξνζεζκία 
νινθιήξσζεο. Δλδερφκελε ηξνπνπνίεζε θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη, ζηνλ 
βαζκφ πνπ αθνξά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε, αλαθνηλψλεηαη ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

(5) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηα κέζα πνπ θξίλεη επηβεβιεκέλα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5. 

(6) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε 
ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο:  

Ννείηαη φηη, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη νη 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο δελ ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Δπηινγή, πνηνηηθή 
αμηνιφγεζε ησλ 
ππνςεθίσλ θαη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

       34.-(1) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο εμαθξηβψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
θαη νηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ πξνζθεξφλησλ βάζεη ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη 
ζπζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο παξαρψξεζεο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα κελ εηζάγνπλ 
δηαθξίζεηο θαη λα είλαη αλαινγηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο:  

      Ννείηαη φηη, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλαινγηθέο κε ηελ αλάγθε 
δηαζθάιηζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηνλ ζηφρν εμαζθάιηζεο πξαγκαηηθνχ 
αληαγσληζκνχ. 

      (2) Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), έλαο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 
δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απνδείμεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαρψξεζεο, πξνζθνκίδνληαο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ:  

       Ννείηαη φηη, φζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο δχλαηαη λα απαηηεί φπσο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη νη άιινη θνξείο λα είλαη 
απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

(3)  Μηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 29, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

(4) Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ εδαθίσλ (6) θαη (9), νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο 
θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 
2, απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπο φηη ππάξρεη ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ή παξαδνρή ηνπ γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 300, 
11.11.2008, 
ζ. 42. 

(α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο 
- Πιαηζίνπ αξηζ. 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο· 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 195, 
25.6.1997, 
ζ. 1. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 192, 
31.7.2003, 
ζ. 54. 

(β)  δηαθζνξά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο (1) ηεο 
Απφθαζεο - Πιαηζίνπ αξηζ.  2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηε 
Γεκνθξαηία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα·  

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 316,  
27.11.1995, ζ. 48. 

(γ)  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ· 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 164,  
22.6.2002, ζ. 3. 

(δ)  ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο Απφθαζεο - Πιαηζίνπ αξηζ. 
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, ή εζηθή απηνπξγία, ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο· 

188(Ι) ηνπ 2007 
  58(Ι) ηνπ 2010 
  80(Ι) ηνπ 2012 
192(Ι) ηνπ 2012 
101(Ι) ηνπ 2013 
184(Ι) ηνπ 2014 
  18(Ι) ηνπ 2016. 

(ε)  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκσλ 
ηνπ 2007 έσο 2016· 

 60(Ι) ηνπ 2014. 
(ζη)  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ 

πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο 
Πξνζψπσλ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ ηνπ 2014: 

       Ννείηαη φηη, ε ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο 
φηαλ ην πξφζσπν, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή 
ππάξρεη παξαδνρή ηνπ, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ: 

      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλαζέηνληεο θνξείο άιινη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ 
παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, δχλαληαη λα 
απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπο φηη ππάξρεη ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ή παξαδνρή ηνπ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (ζη). 

  (5)(α)   Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (γ) θαη ηνπ εδαθίνπ (6), νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, εθφζνλ γλσξίδνπλ φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκνθξαηία ή ζηε ρψξα 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.  

(β) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) 
ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, δχλαληαη λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα,  εθφζνλ κπνξνχλ λα 
απνδείμνπλ, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

(γ)  Σν παξφλ εδάθην παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, 
είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
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(6)(α) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, δχλαληαη, θαη' εμαίξεζε, γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, λα παξεθθιίλνπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
εδάθην (4) θαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (5). 

(β) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) 
ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, δχλαληαη λα παξεθθιίλνπλ απφ ηνλ 
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ  παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (5), φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο, φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη, ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (5), πξηλ 
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.  

    (7) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο, δχλαληαη λα απνθιείνπλ απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα 
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 (α) Όηαλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ, κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4˙ 

 (β) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε  ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο: 

Ννείηαη φηη, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο επξηζθφκελνο ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο  σο άλσ παξαγξάθνπ, είλαη δπλαηφλ λα κελ απνθιείεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ  αλαζέηνληα θνξέα φηαλ απνδεηθλχεη φηη δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ εθαξκνζηέα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη κέηξα 
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ˙ 

 (γ)  φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηνληαο θνξέαο κπνξεί λα απνδείμεη, κε 
θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ˙   

13(Ι) ηνπ 2008 
41(Ι) ηνπ 2014. 

 (δ)  φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηνληαο θνξέαο δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο 
ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη άλεπ επεξεαζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δπλαηφηεηαο απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ 
παξέρνληάο ηεο ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο 
ησλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκσλ ηνπ 2008 θαη 2014˙ 

 (ε)  φηαλ κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6, 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα˙ 

(ζη) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέηνληα θνξέα φπσο νξίδεηαη ζηνλ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Φνξέσλ πνπ 
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξψλ 
θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο˙ 

 (δ)  φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ˙  
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 (ε) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία 
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα γηα ηνλ ίδην ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή 
ή ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο˙  

 (ζ) ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Οξηζκέλσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
πνπ πλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο ή Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο 
Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2011, εθφζνλ έρεη 
εμαθξηβσζεί, βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
πξνζηαηεπφκελσλ πεγψλ δεδνκέλσλ, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηελ 
αμηνπηζηία πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ θηλδχλσλ θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 (8)(α) Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο  θαη νη 
αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 2, απνθιείνπλ έλα νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
εδαθίνπ (4) ή ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (5). 

 (β)  Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη 
αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 2, δχλαληαη λα απνθιείνπλ έλα νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο 
βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ, είηε πξηλ, είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κηα απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (7) ή ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (5). 

      (9)(α) Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (4) θαη (7) κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη 
ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξά ηελ χπαξμε ηνπ 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 (β) Γηα ηνλ ζθνπφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη 
λα απνδείμεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 
πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη 
έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν 
πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 

(γ) Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε 
κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 
ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο: 

Ννείηαη φηη, νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζηε Γεκνθξαηία, δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ  απφθαζε. 

 (10)(α) Οη φξνη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδνληαη, ηεξνπκέλνπ ηνπ ελσζηαθνχ 
δηθαίνπ, κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

(β)  Οη Καλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α)  θαζνξίδνπλ, ηδίσο, ην αξκφδην 
φξγαλν γηα ηελ επηβνιή απνθιεηζκνχ απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ηε 
κέγηζηε πεξίνδν απνθιεηζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη επαξθή κέηξα 
γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην εδάθην (9):  

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ηειεζίδηθε 
απφθαζε, ε πεξίνδνο απηή δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε ή ηεο παξαδνρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4), θαη ηα 
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην (7): 
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο δελ αλαζέηνπλ 
ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζε νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί ζχκθσλα κε ην παξφλ εδάθην, γηα ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ.  

Πξνζεζκίεο 
παξαιαβήο 
αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο γηα ηε 
ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο. 

35.-(1) Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ή ησλ πξνζθνξψλ, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο ιακβάλνπλ ππφςε, ηδίσο, ην πνιχπινθν ηεο 
παξαρψξεζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ 
αηηήζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

(2) Δάλ νη αηηήζεηο ή νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ κφλνλ έπεηηα απφ επηηφπηα 
επίζθεςε ή απφ επηηφπηα εμέηαζε εγγξάθσλ πξνζαξηεκέλσλ ζηα έγγξαθα αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, νη πξνζεζκίεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο ή γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ νξίδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζχληαμε αηηήζεσλ ή πξνζθνξψλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη 
κεγαιχηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα (3) θαη (4). 

(3) Η ειάρηζηε πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο είηε πεξηιακβάλνληαη νη 
πξνζθνξέο είηε φρη γηα ηελ παξαρψξεζε αλέξρεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο  πξνθήξπμεο. 

(4) Δάλ ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα, ε ειάρηζηε πξνζεζκία 
παξαιαβήο ησλ αξρηθψλ πξνζθνξψλ είλαη είθνζη δχν (22) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

(5) χληκεζε θαηά πέληε (5) εκέξεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 
δπλαηή φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο απνδέρεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ κε 
ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 31. 

Παξνρή 
πιεξνθφξεζεο 
ζηνπο ππνςήθηνπο 
θαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. 

 36.-(1)(α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ελεκεξψλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ 

θάζε ππνςήθην θαη πξνζθέξνληα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε 
ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, ηνπο 
ιφγνπο γηα ηπρφλ απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο 
θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο απνθάζηζε λα κελ αλαζέζεη ζχκβαζε γηα ηελ 
νπνία έρεη πξνεγεζεί δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή λα αξρίζεη εθ λένπ 
ηε δηαδηθαζία. 

  (β) Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 
θνξέαο γλσζηνπνηεί ην ζπληνκφηεξν θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο, ζηνπο πξνζθέξνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηιεγείζαο πξνζθνξάο. 

(2) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δχλαηαη λα απνθαζίδεη λα κελ γλσζηνπνηήζεη 
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε εάλ ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, λα 
είλαη θαη’ άιινλ ηξφπν αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά 
ζπκθέξνληα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ 
κεηαμχ ησλ θνξέσλ απηψλ. 

Κξηηήξηα αλάζεζεο.     37.-(1) Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο αλαηίζεληαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4, θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαηά ηξφπνλ ν νπνίνο λα παξέρεη 
ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

 (2)(α) Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο παξαρψξεζεο θαη δελ 
παξέρνπλ απεξηφξηζηε ειεπζεξία επηινγήο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαη 
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, πεξηβαιινληηθά ή θνηλσληθά θξηηήξηα ή θξηηήξηα 
ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία. 

(β) Σα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο. 

 (γ) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο επαιεζεχεη εάλ νη πξνζθνξέο πιεξνχλ 
φλησο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. 

 (3)(α)  Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο θαηαηάζζνπλ ηα θξηηήξηα κε θζίλνπζα 
ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. 

 (β)  Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α), φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
ιακβάλνπλ πξνζθνξά ε νπνία πξνηείλεη θαηλνηφκνπο ιχζεηο κε εμαηξεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ 
απαηηήζεσλ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είρε πξνβιέςεη κηα επηκειήο αλαζέηνπζα αξρή ή 
αλαζέησλ θνξέαο, ε ελ ιφγσ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δχλαηαη, θαη’ εμαίξεζε, λα 
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ηξνπνπνηήζεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε 
ε θαηλνηφκνο ιχζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
ελεκεξψλνπλ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζεηξάο ζπνπδαηφηεηαο θαη 
εθδίδνπλ λέα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνζεζκίεο πνπ 
νξίδνληαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 35:  

Ννείηαη φηη, εθφζνλ ηα θξηηήξηα αλάζεζεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ηε ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
δεκνζηεχνπλ λέα πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνζεζκίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 εδάθην (3). 

(γ) Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο. 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

Τπεξγνιαβία. 38. -(1)  Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4 απφ

ηνπο ππεξγνιάβνπο δηαζθαιίδεηαη κέζσ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

(2) ηα έγγξαθα ηεο παξαρψξεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ αηηνχληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη σο ππεξγνιαβία ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
πξνηεηλφκελνπο ππεξγνιάβνπο. Σν παξφλ εδάθην δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ. 

(3) ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο έξγσλ θαη αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππφ επνπηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, 
κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ην αξγφηεξν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, ν παξαρσξεζηνχρνο ππνδεηθλχεη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ζηνπο αλαζέηνληεο 
θνξείο ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ 
ηνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιφγσ έξγα ή ππεξεζίεο, εθφζνλ ηνπ είλαη γλσζηά εθείλε ηελ 
ρξνληθή ζηηγκή, θαη  θνηλνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ηπρφλ αιιαγέο 
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά λένπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ελ 
ιφγσ έξγα ή ππεξεζίεο: 

Ννείηαη φηη, ην παξφλ εδάθην δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

(4) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (3), φπσο: 

 (α) ε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηελ επνπηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα ή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ελέρνληαη ζηηο ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο έξγσλ ή ππεξεζηψλ, 

 (β) ζε ππεξγνιάβνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ ή ζε θαηψηεξε βαζκίδα 
ζηελ αιπζίδα ηεο ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο. 

(5) Γηα ηελ απνθπγή παξαβηάζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ  
παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4, ιακβάλνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο 
αλαζέηνληεο θνξείο ηα δένληα κέηξα, φπσο: 

 (α) ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο λα πξνβιέπεηαη κεραληζκφο θνηλήο επζχλεο κεηαμχ 
ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
εθηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 4, 

(β) νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο δχλαληαη λα επαιεζεχνπλ θαηά 
πφζνλ πθίζηαληαη ιφγνη απνθιεηζκνχ ππεξγνιάβσλ δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (4) έσο 
(10) ηνπ άξζξνπ 34. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 
θνξέαο απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππεξγνιάβν γηα 
ηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επαιήζεπζε φηη πθίζηαληαη ιφγνη ππνρξεσηηθνχ 
απνθιεηζκνχ. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δχλαληαη λα απαηηνχλ απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππεξγνιάβν γηα ηνλ νπνίν 
δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επαιήζεπζε φηη πθίζηαληαη κε ππνρξεσηηθνί ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

(6) Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (1), (3) θαη (4), νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη 
αλαζέηνληεο θνξείο δχλαληαη λα ξπζκίδνπλ πεξαηηέξσ ηα ελ ιφγσ κέηξα, ηδίσο φζνλ αθνξά 
νξηζκέλα είδε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή έλαληη νξηζκέλσλ 
πνζψλ. 
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Σξνπνπνίεζε 
ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο θαηά 
ηε δηάξθεηά ηνπο. 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

39. -(1)  Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη άλεπ δηεμαγσγήο λέαο

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 (α) Δθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο ηνπο αμίαο, έρνπλ 
πξνβιεθζεί ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο παξαρψξεζεο κε ηε κνξθή ζαθψλ, αθξηβψλ 
θαη ξεηψλ ξεηξψλ αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ξήηξεο 
αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεσλ. Οη ελ ιφγσ ξήηξεο νξίδνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο 
θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή αλαζεσξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:  

    Ννείηαη φηη, νη σο άλσ ξήηξεο δελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο· 

(β) φζνλ αθνξά ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ή ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ παξαρσξεζηνχρν, 
πνπ έρνπλ θαηαζηεί απαξαίηεηα θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο εθφζνλ ε αιιαγή παξαρσξεζηνχρνπ: 

(i) Γελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, ηδίσο 
γηα απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο ε αγνξά ησλ νπνίσλ έγηλε ζην 
πιαίζην ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο· θαη 

(ii) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθή αλαζηάησζε ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ 
γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα: 

      Ννείηαη φηη, ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη 
απφ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πιελ 
εθείλσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα II, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο 
αμίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ηεο αμίαο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο:  

    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξεο 
δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ν πεξηνξηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζηελ αμία 
εθάζηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα 
απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

 (γ) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(i) Η αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ 
λα πξνβιεθζνχλ απφ επηκειή αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέηνληα θνξέα, 

(ii) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο παξαρψξεζεο, 

(iii) ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζα 
αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πιελ εθείλσλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα II, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο αμίαο δελ 
ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο, ν πεξηνξηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζηελ αμία εθάζηεο 
ηξνπνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο δελ απνζθνπνχλ ζηελ 
απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

(δ)    φηαλ έλαο λένο παξαρσξεζηνχρνο αληηθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο είραλ αξρηθά αλαζέζεη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ζπλεπεία: 

(i) Δίηε ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο ζχκθσλα πξνο ηελ 
παξάγξαθν (α), 

(ii) είηε θαζνιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ζηε ζέζε ηνπ αξρηθνχ παξαρσξεζηνχρνπ, 
θαηφπηλ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο εμαγνξάο, 
ζπγρψλεπζεο, θαη αθεξεγγπφηεηαο, άιινπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ν νπνίνο 
πιεξεί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζεζπίζηεθαλ αξρηθά, εθφζνλ ε 
δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη 
δελ έρεη ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή 

(iii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βαζηθνχ παξαρσξεζηνχρνπ έλαληη 
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα απηή δπλάκεη ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο· 
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Παξάξηεκα ΥΙ. 

 (ε) εθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (4): 

Ννείηαη φηη, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ έρνπλ ηξνπνπνηήζεη 
ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ παξφληνο 
εδαθίνπ, δεκνζηεχνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XI θαη δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26. 

(2) Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ (α) έσο (δ) ηνπ εδαθίνπ (4), νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κπνξνχλ λα 
ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζχκθσλα πξνο ηνλ 
παξφληα Νφκν, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ρακειφηεξε ησλ αθφινπζσλ αμηψλ: 

(i) Σνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 7, θαη 

(ii) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Ννείηαη φηη, ε ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο παξαρψξεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ γίλνληαη δηάθνξεο δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ε αμία ηνπο εθηηκάηαη βάζεη ηεο 
θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

(3) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο πνπ αλαθέξεηαη  ζην εδάθην (1) παξάγξαθνη (β) θαη (γ) θαη 
ζην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ε επηθαηξνπνηεκέλε αμία, φηαλ 
ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πεξηιακβάλεη ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. Δάλ δελ πεξηιακβάλεηαη 
ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ε επηθαηξνπνηεκέλε αμία 
ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ κέζν πιεζσξηζκφ ζηε Γεκνθξαηία. 

(4) Σπρφλ ηξνπνπνίεζε κηαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (1), εάλ ηξνπνπνηεί 
νπζησδψο ηε ζχκβαζε ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ είρε αξρηθά ζπλαθζεί. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), κηα ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο εάλ πιεξνχηαη κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

(α) Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο αξρηθήο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηελ 
απνδνρή άιισλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθά ή ηελ απνδνρή 
πξνζθνξάο δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ επηιέρζεθε αξρηθά ή ζα πξνζέιθπαλ 
επηπιένλ ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, 

(β) ε ηξνπνπνίεζε κεηαβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 
ππέξ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε παξαρψξεζεο, 

(γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην πεδίν ηεο παξαρψξεζεο, 

(δ) φηαλ έλαο λένο παξαρσξεζηνχρνο αληηθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο είραλ αξρηθά αλαζέζεη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζε 
πεξηπηψζεηο άιιεο απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ 
εδαθίνπ (1). 

(5)  Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ γηα άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ αλάζεζεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, πιελ 
εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2). 

Σεξκαηηζκφο 
ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο. 
Κεθ. 149. 
  22(Ι) ηνπ 1995 
  99(Ι) ηνπ 2013. 

40. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, δπλάκεη ησλ

πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδεη ν πεξί πκβάζεσλ Νφκνο, ηεξκαηηζκνχ κηαο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθφζνλ απνδεηρζεί φηη: 

(α) Έγηλε κηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ ζα είρε άιισο απαηηήζεη 
κηα λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 39· 

(β) ν παξαρσξεζηνχρνο, ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 εδάθην (4) θαη, σο ηνχηνπ, ζα έπξεπε 
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο· 

 (γ) ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθαίλεηαη, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 258 ηεο ΛΔΔ, φηη ε Γεκνθξαηία δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο δπλάκεη ησλ πλζεθψλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αλαζέηνπζα αξρή ή 
αλαζέησλ θνξέαο ηεο, έρεη αλαζέζεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε παξαρψξεζεο ρσξίο λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο δπλάκεη ησλ πλζεθψλ θαη ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 
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ΜΔΡΟ IV – ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Παξαθνινχζεζε θαη 
ππνβνιή εθζέζεσλ. 

      41.-(1) Γηα λα εμαζθαιίδεηαη νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε 

Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ εθηειεί  ηνπιάρηζηνλ ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζην 
παξφλ άξζξν: 

(α)  Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο, 

(β)  φηαλ εληνπίδεη, ηδία πξσηνβνπιία, ή θαηφπηλ ιήςεο πιεξνθνξηψλ, ζπγθεθξηκέλεο 
παξαβηάζεηο, φπσο απάηε, δηαθζνξά, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη άιιεο ζνβαξέο 
παξαηππίεο ή ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα, έρεη ηελ εμνπζία λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο 
δηνξζσηηθέο ζπζηάζεηο ή/θαη ππνδείμεηο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα κε ηηο ζπζηάζεηο ή ππνδείμεηο  ηεο, ε Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα παξαπέκπεη:  

104(Ι) ηνπ 2010 
174(Ι) ηνπ 2011. 

(i) ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ ζπγθεθξηκέλεο παξαβηάζεηο ηνπ 
άξζξνπ 24 εδάθην (4)  ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα  έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο, ηεο νπνίαο δπλαηφλ λα πξνεγείηαη ε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ, 
φηαλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, είηε νξγαλσκέλα είηε  φρη, θαζψο θαη άιια 
πξφζσπα ή θνξείο δελ είραλ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα ηεο 
χλαςεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκν ηνπ 2010, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

(ii) ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαβηάζεηο ησλ 
λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ πεξί δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο απφ αλαζέηνπζα αξρή ή αλαζέηνληα θνξέα θαηά ηελ 
παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 2, εθηφο 
ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i), γηα έθδνζε 
ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο, φηαλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, είηε νξγαλσκέλα είηε  
φρη, θαζψο θαη άιια πξφζσπα ή θνξείο δελ είραλ πξφζβαζε ζηηο 
δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο 
ζηνλ Σνκέα ηεο χλαςεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκν ηνπ 2010· 

(iii) ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κέζσ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ ζπζηεκηθά ή άιια πξνβιήκαηα γηα ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, 
πξνηεηλφκελσλ θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη απφςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα,  

(γ)  παξέρεη δσξεάλ πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ φζνλ αθνξά ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ψζηε λα 
βνεζά ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ.  

(2) Σα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) 
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ κε ηα θαηάιιεια κέζα πιεξνθφξεζεο. 

 (3)(α)  Η Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ νξίδεηαη σο ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 
ζπλεξγαζία ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ Δπηηξνπή φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. 

(β)  Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (α), ε Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ δηαβηβάδεη   ζηελ Δπηηξνπή  ην πνιχ αλά ηξηεηία έθζεζε παξαθνινχζεζεο ε νπνία 
πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε:  

(i) Δπηζθφπεζε ησλ ζπρλφηεξσλ πεξηπηψζεσλ πιεκκεινχο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 
αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, 

(ii) πηζαλά δηαξζξσηηθά ή επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 
θαλφλσλ, 

(iii) πηζαλέο πεξηπηψζεηο απάηεο θαη άιισλ παξάλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

(4) Η Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δχλαηαη λα ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, λα ηα ελζσκαηψλεη ζε ζρεηηθή εηήζηα έθζεζε, ηελ νπνία 
δεκνζηεχεη κέρξη ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ θάζε έηνπο.
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ΜΔΡΟ V – ΤΜΒΑΔΙ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΑΣΩΣΔΡΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ 
ΚΑΣΩΣΑΣΟΤ ΟΡΙΟΤ 

Γηαδηθαζίεο 
αλάζεζεο 
ζπκβάζεσλ 
παξαρψξεζεο 
θαηψηεξεο 
εθηηκψκελεο αμίαο 
ηνπ θαησηάηνπ 
νξίνπ. 

42. Με ηελ επηθχιαμε ηεο έθδνζεο ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45, γηα ηε

ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηψηεξεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ πνπ 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, αθνινπζείηαη δηαδηθαζία αλάζεζεο πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 4:  

Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξκφδηα Αξρή 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηαηεξεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξαρσξνχληαη δπλάκεη 
ησλ άξζξσλ 41 θαη 44 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δχλαηαη κε εγθχθιηφ ηεο λα θαζνξίζεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηηο 
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην παξφλ Μέξνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη 
αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 2 εθαξκφδνπλ ηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45 εδάθην (4). 

ΜΔΡΟ VI – ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

Αδηθήκαηα. 43. -(1) Κάζε πξφζσπν πνπ παξέρεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, νπνηαδήπνηε

πιεξνθνξία, γξαπηή ή πξνθνξηθή πνπ έρεη πεξηέιζεη εηο γλψζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εθηέιεζεο ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, εθηφο αλ ε απνθάιπςε απηή γίλεηαη – 

(α) ε ζρέζε κε ηελ νξζή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ είηε απηνχ είηε ηνπ άιινπ πξνζψπνπ 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή κε βάζε ξεηή νδεγία απφ αξκφδηα αξρή· 

(β) ζε ζρέζε κε δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή γηα ζθνπνχο 
νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ. 

(2)  Κάζε πξφζσπν, εθηφο ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην εδάθην (1), πνπ ρσξίο λφκηκε εμνπζία 
παξέρεη ή ιακβάλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε δηαδηθαζία αλάζεζεο κηαο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο. 

(3) Κάζε πξφζσπν πνπ ρσξίο λφκηκε εμνπζία είηε ην ίδην πξνζσπηθά είηε κέζσ 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ είηε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ επηδηψθεη ή 
πξνζπαζεί - 

(α) Να ιάβεη ή εθκαηεχζεη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλαθεξφκελν ζην εδάθην (1) 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε νπνία δελ πξέπεη λα απνθαιπθζεί ή παξαζρεζεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ· ή 

(β) λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ή ηελ απφθαζε, ηειηθή ή κε, νπνηαζδήπνηε αξρήο, ζψκαηνο 
ή επηηξνπήο ή νπνηνπδήπνηε κέινπο απηψλ, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή 
αμησκαηνχρν, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ή εμνπζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, εμέηαζε, 
δηεπθξίληζε, αμηνιφγεζε, εθηίκεζε ή νηηδήπνηε έγηλε ζρεηηθφ κε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο. 

(4) Πξφζσπν πνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο δπλάκεη νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
εδαθίσλ (1), (2) θαη (3) ππφθεηηαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα πεξίνδν 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα ή ζε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 4.000 επξψ ή θαη ηηο 
δχν απηέο πνηλέο. 

(5) Οπδεκία πνηληθή δίσμε γηα αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζθείηαη, παξά κφλν 
κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

ΜΔΡΟ VII – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Δμνπζίεο 

Αξκφδηαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ. 

   44. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο παξαρσξνχληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν, ε 

Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έρεη εμνπζία: 

(α) Να δηελεξγεί ειέγρνπο ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο κε 
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ· 
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 (β)  λα πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε ζπζηάζεηο ή ππνδείμεηο ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη 

ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ· 

  
 (γ)  λα δεηά θαη ιακβάλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο θξίλεη ζθφπηκεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κέζα ζε ηαθηή απφ ηελ ίδηα πξνζεζκία·    
  
 (δ)  λα εθδίδεη εγθπθιίνπο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ· 
  
 (ε)  λα θνηλνπνηεί ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ζηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ηηο απνθάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο· 
  
 (ζη) λα ζπγθεληξψλεη θαη λα ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ 

Δπηηξνπή, εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
παξφληα Νφκν. 

  

Καλνληζκνί.     45. -(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζία λα εθδίδεη Καλνληζκνχο πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζέκαηνο πνπ ρξήδεη ή είλαη 
δεθηηθφ θαζνξηζκνχ θαη γεληθά γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
      (2)   Δηδηθφηεξα θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), νη Καλνληζκνί δχλαηαη 

λα πξνβιέπνπλ γηα φια ή κεξηθά απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα: 
  
 (α)  Σε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξκνδίσλ νξγάλσλ ρεηξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν· 
  
 (β) ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 
  
      (3) Οη θαηά ηνλ παξφληα Νφκν εθδηδφκελνη Καλνληζκνί θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, ε νπνία έρεη εμνπζία γηα έγθξηζε ή απφξξηςή ηνπο κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα 
(60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. Αλ ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ εγθξίλεη ηνπο 
Καλνληζκνχο ή ε πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ παξέιζεη άπξαθηε, νη Καλνληζκνί 
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκέξα 
ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο.  

  
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίηνλ (Ι): 
28.4.2016 
23.12.2016. 

(4) Μέρξη ηελ έθδνζε Καλνληζκψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη 
νη αλαζέηνληεο θνξείο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 2, εθαξκφδνπλ, θαη’ αλαινγία, ηνπο πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Απνθιεηζκνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ απφ 
Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Καλνληζκνχο: 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 
Σξίηνλ (Ι): 
4.5.2007. 
 

 Ννείηαη φηη, νη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο, εθαξκφδνπλ, θαη’ αλαινγίαλ, ηνπο πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη 
Τπεξεζηψλ (Γεληθνχο) Καλνληζκνχο. 

  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ηνπ παξφληνο  
Νφκνπ. 

46. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  

  

Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

     47.  Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ θχξνπο ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο έγηλαλ κε 

βάζε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, εθθξεκνχζεο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο άξρηζαλ, αιιά δελ 
νινθιεξψζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζα 
παξαπεκθζνχλ θαη δηεθπεξαησζνχλ θαηά ην δπλαηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ: 

  
        Ννείηαη φηη, ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε εθθξεκνχζεο δηαδηθαζίεο δελ δχλαηαη λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηελ αθαίξεζε απφ 
απηφλ νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν απέθηεζε ή ζα απνθηνχζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) 

NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

45     Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 

νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις 

επισκευές 

45000000 

  45.1   Προετοιμασία 

εργοταξίου 

  45100000 

    45.11 Κατεδάφιση 

κτιρίων 

εκτέλεση 

χωματουργι-

κών εργασιών 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

— αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων 

κατασκευών 

— εκκαθάριση εργοταξίων, 

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωμα-

τώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, 

εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις 

κ.λπ. 

— 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 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    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 ύδατος, 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 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    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 προκατα-

σκευασμένων 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 

εκτός: 

-45213316 

45220000 

45231000 

45232000 

122



 

NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    45.22 Κατασκευή 

στεγών και 

δομικών 

σκελετών 

κτιρίων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

— κατασκευή στεγών, 

— τοποθέτηση επικαλύψεων, 

— στεγάνωση στεγών. 

45261000 

    45.23 Κατασκευή 

αυτοκινητο-

δρόμων, 

οδών, 

αεροδρομίων 

και αθλητικών 

εγκαταστάσε-

ων 

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: 

— προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 

45.11. 

45212212 

και DA03 

45230000 

εκτός: 

-45231000 

-45232000 

-45234115 

    45.24 Κατασκευή 

υδραυλικών 

και λιμενικών 

έργων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

— κατασκευή: 

— υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων 

έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), 

κλεισιάδων κ.λπ. 

— φραγμάτων και αναχωμάτων, 

— βυθοκορήσεις, 

— υποβρύχια έργα. 

45240000 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    45.25 Εκτέλεση 

λοιπών 

κατασκευαστι-

κών 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 ύδατος, 

εκσκαφή φρεάτων, 

—ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύ-

βδινων 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 

45262000 

  45.3   Εγκαταστά-

σεις παροχών 

σε κτίρια 

  45300000 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    45.31 Καλωδιώσεις 

και 

ηλεκτρολογι-

κές 

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 κυλιομένων, 

— κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λπ. 

45213316 

45310000 

εκτός: 

-45316000 

    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, 

— συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ). 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

— εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

θέρμανσης, βλέπε 45.31. 

45330000 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    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. 

45234115 

45316000 

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 

γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβα-

νομένων και των λεπτών πήχεων που 

χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα. 

45410000 

    45.42 Λεπτοξυλουρ-

γικές 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.λπ. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

— διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων 

επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43. 

45420000 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

    45.43 Επενδύσεις 

δαπέδων και 

τοίχων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

— διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή 

τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: 

— επενδύσεων 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 κ.λπ. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42, 

45440000 

    45.45 Λοιπές 

εργασίες 

αποπεράτω-

σης 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. 

45212212 

και DA04 

45450000 
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NACE Αναθ. 1 
(1)

 Κωδικός 

CPV 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια 

  45.5   Εκμίσθωση 

εξοπλισμού 

κατασκευών ή 

κατεδαφίσεων, 

μαζί με το 

χειριστή 

  45500000 

    45.50 Εκμίσθωση 

εξοπλισμού 

κατασκευών ή 

κατεδαφίσε-

ων, μαζί με το 

χειριστή 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 

— εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, 

βλέπε 71.32. 

45500000 

(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). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1)  

[άρθρο 3 εδάφιο (2), άρθρο 8 εδάφιο (1), άρθρο 11 εδάφιο (3), άρθρο 12, άρθρο 18 

εδάφιο (2), άρθρο 19 εδάφιο (1), άρθρο 39 εδάφιο (1)] 

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από 

αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα: 

α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή 

θερμότητας, 

β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με αέριο ή θερμότητα. 

Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν 

υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) 

του σχετικού ορισμού του εδαφίου (1) του άρθρου 2, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την 

έννοια της παρούσης παραγράφου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα αποτελεί 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας άλλης από εκείνες που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παραγράφους 2 έως 3 του παρόντος 

παραρτήματος, 

ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση 

της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο είκοσι τοις εκατόν (20%) του κύκλου 

εργασιών του αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων ετών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η «παροχή» περιλαμβάνει την παραγωγή, τη 

χονδρική, καθώς και τη λιανική πώληση φυσικού αερίου. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού 

αερίου με τη μορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του 

παρόντος παραρτήματος. 

2. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια: 

α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, 
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β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με ηλεκτρική ενέργεια. 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό περιλαμβάνει την 

παραγωγή, τη χονδρική και τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο 

κοινό από αναθέτοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του σχετικού 

ορισμού του εδαφίου (1) του άρθρου 2, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα γίνεται 

διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από 

εκείνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παραγράφους 1 και 3 του 

παρόντος παραρτήματος, 

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του 

συγκεκριμένου αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της 

συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση τον μέσο όρο των τριών 

τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

3. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν 

υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, 

τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με καλώδιο. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία 

παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως εκείνοι 

που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη 

συχνότητα παροχής της υπηρεσίας. 

4. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών 

σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς. 

5. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή: 

α) Τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται 

από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του 

σημείου ii) του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, και εφόσον δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 εδάφιο (1) του περί της 

Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται 

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

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, όσον αφορά τις υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται στην υποπαράγραφο ii) της παρούσας παραγράφου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και με την επιφύλαξη του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, νοούνται ως: 

i) «Ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο 
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υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά 

περιλαμβάνουν, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας π.χ. βιβλία, καταλόγους, 

εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς 

εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους, 

ii) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 

μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι 

υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της 

καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, 

iii) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες στους εξής 

τομείς: 

– Υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και 

μεταγενέστερες της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 

management services»), 

– υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται 

στο στοιχείο α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο 

παραλήπτη. 

6. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκμετάλλευση γεωγραφικής περιοχής με σκοπό: 

α) Την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου, 

β) την αναζήτηση, ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (2)  

Δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής 

δημοσιότητα και όπου η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν 

συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» κατά την έννοια του παρόντος Νόμου. Ακολουθεί ένας 

κατάλογος με διαδικασίες που διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη 

χορήγηση εξουσιοδοτήσεων με βάση άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που δεν συνιστούν 

«ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» υπό την έννοια του παρόντος Νόμου: 

α) Χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 

β) εξουσιοδότηση ή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ, 

γ) χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 της 

οδηγίας 97/67/EΚ για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν 

ανατίθενται ή δεν πρόκειται να ανατεθούν κατ’ αποκλειστικότητα, 

δ) διαδικασία για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκτέλεση δραστηριότητας που 

περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με την οδηγία 94/22/EΚ, 

ε) δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών υπό την έννοια του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 για την 

παροχή υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορείο, τραμ, σιδηρόδρομο ή 

μετρό που έχουν ανατεθεί με διαδικασία διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 

3, υπό τον όρο ότι η διάρκειά τους είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 ή 4 του 

ανωτέρω κανονισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 

[άρθρο 24 εδάφιο (3), άρθρο 25 εδάφια (1) και (2)] 

Περιγραφή Κωδικός CPV 

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 79622000-0 [Υπηρεσίες 

διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών]· 

79624000-4 [Υπηρεσίες διάθεσης 

νοσηλευτικού προσωπικού] και 79625000-

1 [Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού 

προσωπικού] 

από 85000000-9 έως 85323000-9· 

85143000-3 

98133100-5, 98133000-4 και 98200000-5 

και 98500000-8 [Νοικοκυριά που 

απασχολούν οικιακό βοηθητικό 

προσωπικό] και 98513000-2 έως 

98514000-9 [υπηρεσίες ανθρώπινου 

δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες 

πρακτορείων διάθεσης εργατικού 

δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες 

υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για 

οικιακές εργασίες, προσωρινό προσωπικό 

για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες οικιακής 

βοήθειας και οικιακές υπηρεσίες], 

Κοινωνικές, υγειονομικές και συναφείς 

υπηρεσίες 
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85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 

[Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας 

και κοινωνικής ασφάλισης], 75121000-0, 

75122000-7, 75124000-1· από 79995000-5 

έως 79995200-7· από 80000000-4 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

έως 80660000-8· από 92000000-1 έως 

92342200-2· από 92360000-2 έως 

92700000-8· 

79950000-8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης 

εκθέσεων και συνεδρίων], 79951000-5 

[Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων], 

79952000-2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων], 

79952100-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων], 79953000-9 

[Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ], 

79954000-6 [Υπηρεσίες οργάνωσης 

πάρτι], 79955000-3 [Υπηρεσίες 

οργάνωσης επιδείξεων μόδας], 79956000-

0 [Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών 

εκθέσεων και εκθέσεων] 

Διοικητικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 

υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες 
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75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης
1
  

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 

98133110 -8 και 98130000 -3 

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές 

υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

παρεχόμενων από συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις 

νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών 

οργανώσεων 

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες 

55100000-1 έως 55410000-7· 55521000-8 

έως 55521200-0 [55521000-8 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα 

φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική 

πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες 

παράδοσης γευμάτων]. 

55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 

55522000-5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 

εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα, 

55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 

άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με 

έτοιμα γεύματα, 55524000-9 Υπηρεσίες 

τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα 

55510000-8 Υπηρεσίες καντίνας, 

55511000-5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες 

υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης 

πελατείας, 55512000-2 Υπηρεσίες 

διαχείρισης καντίνας, 55523100-3 

Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων  

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 

                                                           
1
 Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονται ως μη οικονομικές 

υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν την παροχή 
υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ως υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος ή ως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. 
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79100000-5 έως 79140000-7· 75231100-5, 

 

Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν 

αποκλείονται βάσει του άρθρου 10 

παράγραφος 8 στοιχείο δ) 

75100000-7 έως 75120000-3· 75123000-4, 

75125000-8 έως 75131000-3 

Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες 

75200000-8 έως 75231000-4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 

75231210-9 έως 75231230-5· 75240000-0 

έως 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9 

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφαλείας 

και διάσωσης, στο βαθμό που δεν 

αποκλείονται, βάσει του άρθρου 10 στοιχείο 

8 στοιχείο ζ) 

79700000-1 έως 79721000-4 [Υπηρεσίες 

ερευνών και ασφαλείας, Υπηρεσίες 

ασφαλείας, Υπηρεσίες παρακολούθησης 

συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες 

φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, 

Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, 

Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων, 

Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες 

παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού 

σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και 

Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας] 

79722000-1[Υπηρεσίες γραφολογίας], 

79723000-8 [Υπηρεσίες ανάλυσης 

απορριμμάτων] 

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας 
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64000000-6 [Υπηρεσίες ταχυδρομείων και 

τηλεπικοινωνιών], 64100000-7 [Υπηρεσίες 

κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων], 

64110000-0 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 

64111000-7 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

αφορούν εφημερίδες και περιοδικά], 

64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

αφορούν επιστολές], 64113000-1 

[Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν 

δέματα], 64114000-8 [Ταχυδρομικές 

υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό], 

64115000-5 [Υπηρεσίες ενοικίασης 

ταχυδρομικών θυρίδων], 64116000-2 

[Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ], 64122000-7 

[Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής 

αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης] 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
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50116510-9 [Υπηρεσίες αναγόμωσης 

ελαστικών], 71550000-8 [Υπηρεσίες 

σιδηρουργού] 

Διάφορες υπηρεσίες 

98900000-2 [Παροχή υπηρεσιών από 

οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας] 

και 98910000-5 [Παροχή ειδικών 

υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και 

φορείς] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνείς υπηρεσίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

 
[άρθρο 24 εδάφιο (2), άρθρο 26 εδάφιο (1)] 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

3. Εάν οι αιτήσεις πρόκειται να περιλαμβάνουν προσφορές, ηλεκτρονική διεύθυνση ή 

διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα διατίθεται δωρεάν απεριόριστη και πλήρης άμεση 

πρόσβαση στα έγγραφα της παραχώρησης. Όταν δεν διατίθεται δωρεάν απεριόριστη 

και πλήρης άμεση πρόσβαση στις περιπτώσεις που εκτίθενται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 28, διευκρινίζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης στα σχετικά με τη 

σύμβαση έγγραφα. 

4. Περιγραφή της παραχώρησης: φύση και έκταση των έργων ή των υπηρεσιών, φύση 

και εύρος των υπηρεσιών, τάξη μεγέθους ή ενδεικτική αξία και όπου είναι δυνατό, 

διάρκεια της σύμβασης. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές 

πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν 

επιλογών. 

5. Κωδικοί CPV. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών· εάν η σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται 

σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. 

7. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

α) Εάν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι πρόκειται για σύμβαση παραχώρησης 

που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί 

μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας· 

β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας 

αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 

μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· παραπομπή στη σχετική 

νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη· 
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γ) κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση· τα ελάχιστα επίπεδα των προτύπων που ενδέχεται να απαιτούνται· 

διευκρίνιση των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, 

τεκμηρίωση). 

8. Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ή την παραλαβή των προσφορών· 

9. Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν στην ανάθεση της παραχώρησης εάν δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα της παραχώρησης. 

10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

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

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 

την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 

12. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή 

των συμβάσεων παραχώρησης. 

13. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις ή οι προσφορές. 

14. Κατά περίπτωση, αναφορά των απαιτήσεων και των όρων που συνδέονται με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

15. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ένωσης. 

16. Για τις παραχωρήσεις έργων, αναφέρεται αν η παραχώρηση καλύπτεται από την ΣΔΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

[άρθρο 24 εδάφιο (3)] 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία 

διατίθενται οι προδιαγραφές και τα υποστηρικτικά έγγραφα. 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

4. Κωδικοί CPV.  Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

5. Κωδικός NUTS για το κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων 

παραχώρησης υπηρεσιών. 

6. Περιγραφή των υπηρεσιών, ενδεικτική τάξη μεγέθους ή αξίας. 

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 

8. Κατά περίπτωση, προθεσμία(ες) επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα σχετικά με τη συμμετοχή. 

9. Κατά περίπτωση, σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας 

ανάθεσης που πρόκειται να εφαρμοστεί. 

10. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

[άρθρο 25 εδάφιο (2), άρθρο 26 εδάφιο (1)] 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, και κατά περίπτωση, τηλέφωνο, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία 

μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

3. Κωδικοί CPV. 

4. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. 

5. Περιγραφή της παραχώρησης: Φύση και έκταση των έργων, φύση και έκταση των 

υπηρεσιών, διάρκεια της σύμβασης.  Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι 

σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, 

περιγραφή τυχόν προαιρέσεων. 

6. Περιγραφή της χρησιμοποιηθείσας διαδικασίας ανάθεσης, στην περίπτωση ανάθεσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αιτιολόγηση. 

7. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 37, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση της 

σύμβασης ή των συμβάσεων παραχώρησης. 

8. Ημερομηνία της απόφασης ή των αποφάσεων ανάθεσης της σύμβασης 

παραχώρησης. 

9. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο 

περιλαμβάνεται: 

α) Ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 

β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από το εξωτερικό· 

γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά. 

10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS 

και κατά περίπτωση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και 

διεύθυνση Διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων - 

α) πληροφοριών σχετικά με το εάν ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση, 
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β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η σύμβαση παραχώρησης ανατέθηκε σε 

κοινοπραξία. 

11. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της ανατιθέμενης σύμβασης παραχώρησης, 

περιλαμβανομένων - 

α) των αμοιβών, των τιμών και των ενδεχόμενων προστίμων, 

β) των ενδεχόμενων βραβείων και ποσών, 

γ) των τυχόν άλλων λεπτομερειών που αφορούν την αξία της παραχώρησης όπως 

ορίζεται στο άρθρο 7 εδάφιο (3). 

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά την προθεσμία 

υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 

την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 

14. Ημερομηνία(ες) και παραπομπή(ές) σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύμβαση ή τις συμβάσεις 

παραχώρησης που δημοσιοποιούνται στην παρούσα γνωστοποίηση. 

15. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης. 

16. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της 

παραχώρησης, εφόσον δεν προσδιορίζεται σε άλλα έγγραφα παραχώρησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 7. 

17. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

[άρθρο 25 εδάφιο (2), άρθρο 26 εδάφιο (1)] 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, και κατά περίπτωση, τηλέφωνο, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία 

μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

3. Κωδικοί CPV. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

4. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της παραχώρησης. 

5. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν. 

6. Αξία της επιλεγείσας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των τιμών. 

7. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του επιτυχόντος 

οικονομικού φορέα ή των επιτυχόντων οικονομικών φορέων. 

8. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

[άρθρο 26 εδάφιο (2)]  

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων: 

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 πρέπει να 

αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους 

ακόλουθους κανόνες: 

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 

δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26. 

2. Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων και 

γνωστοποιήσεων: 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα που 

έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση 

Διαδικτύου «http://simap.europa.eu». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΕΔΑΦΙΟ (3) 

Σύμβαση ΔOΕ 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού 

δικαιώματος. 

Σύμβαση ΔOΕ 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Σύμβαση ΔOΕ 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία. 

Σύμβαση ΔOΕ 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας. 

Σύμβαση ΔOΕ 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης. 

Σύμβαση ΔOΕ 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση). 

Σύμβαση ΔOΕ 100 σχετικά με την ίση αμοιβή. 

Σύμβαση ΔOΕ 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. 

Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του 

Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων 

και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας). 

Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης για 

τους ΕΟΡ). 

Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα 

επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (Σύμβαση 

ΣΜΕ), και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

[άρθρο 39 εδάφιο (1)] 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

2. Κωδικοί CPV. 

3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. 

4. Περιγραφή της σύμβασης παραχώρησης πριν και μετά την τροποποίηση: Φύση και 

έκταση των έργων, φύση και έκταση των υπηρεσιών. 

5. Κατά περίπτωση, τροποποίηση της αξίας της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης 

αύξησης των τιμών ή των αμοιβών λόγω της τροποποίησης. 

6. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση. 

7. Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης. 

8. Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 

NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση 

διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων. 

9. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ένωσης. 

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

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 

υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 

την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές σε προηγούμενες 

δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη 

σύμβαση ή τις συμβάσεις που αφορά η σχετική γνωστοποίηση. 

12. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης. 

13. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 

_________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00
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