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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4313, 23.12.2011 
 

N. 173(I)/2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Άρθρο 
 

 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερµηνεία. 
3. Πεδίο εφαρµογής. 
4. Μεικτές συµβάσεις. 
5. Αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής. Κοινοπραξίες. 
7. Εχεµύθεια. 
8. Προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών. 
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
  

9. Κατώτατα όρια. 
10. Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας. 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
  

11. Χρήση εξαιρέσεων. 
12. Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων. 
13. Ειδικές εξαιρέσεις. 
14. Συµβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα. 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

15. Συµβάσεις υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι. 
16. Συµβάσεις υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
17. Μεικτές συµβάσεις που περιλαµβάνουν υπηρεσίες των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ. 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

18. Τεχνικές προδιαγραφές. 
19. Εναλλακτικές προσφορές. 
20. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης. 
21. Υπεργολαβία. 



 

173(I)/2011 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 2 of 65 

 

22. Ασφάλεια πληροφοριών. 
23. Ασφάλεια εφοδιασµού. 
24. Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις 

διατάξεις περί των συνθηκών και όρων απασχόλησης και των συνθηκών ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία. 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
  

25. Εφαρµοστέες διαδικασίες. 
26. ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης. 
27. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης της 

σύµβασης. 
28. Ανταγωνιστικός διάλογος. 
29. Συµφωνίες-πλαίσιο. 
30. Συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ 1 – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚHΡYΞΕΩΝ 

31. Προκηρύξεις. 
32. Μη υποχρεωτική δηµοσίευση. 
33. Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων. 

 ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

34. Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και για την παραλαβή των 
προσφορών. 

  

 
ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

  
35. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµµετοχής σε διαπραγµάτευση ή σε 

διάλογο. 
36. Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων. 

 ΤΜΗΜΑ 4 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

37. Κανόνες που εφαρµόζονται σχετικά µε την επικοινωνία. 

 ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

38. Περιεχόµενο των πρακτικών. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

39. Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων και επιλογή των συµµετεχόντων και 
ανάθεση των συµβάσεων. 

 ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

40. Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
41. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
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42. Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια. 
43. Τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες. 
44. Πρότυπα που εφαρµόζονται από τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας. 
45. Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
46. Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες. 
47. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση από 

οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 
  
 ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
  

48. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων. 
49. Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. 
50. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. 

  

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή 
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 

  
51. Πεδίο εφαρµογής. 
52. Γενικές αρχές. 
53. Κατώτατα όρια και κανόνες δηµοσιότητας.  
54. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υπεργολάβων. 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή  

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  

55. Εφαρµοστέες διαδικασίες. 
  
 ΜΕΡΟΣ V – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 
  

56. Αδικήµατα. 
  
 ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

57. Στατιστικές υποχρεώσεις. 
58. Περιεχόµενο της στατιστικής κατάστασης. 
59. Εξουσίες της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 
60. Κανονισµοί. 
61. ∆ιατάγµατα. 
62. Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων. 
63. Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 
64. Μεταβατικές διατάξεις. 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

  
  

Ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Ορισµένων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και 



 

173(I)/2011 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 4 of 65 

 

Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τοµείς 
της Άµυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2011 εκδίδεται µε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 173(Ι) του 2011 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο -  
  
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L216, 
20.8.2009, σ.76. 

«Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης 
ορισµένων συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της 
άµυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ 
και 2004/18/ΕΚ», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης Ορισµένων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που 
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τοµείς της 
Άµυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2011. 

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

  
11(Ι) του 2006 

39(Ι) του 2011. 
«Νόµος 11(Ι) του 2006» σηµαίνει τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του 
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για 
Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
12(Ι) του 2006 
91(Ι) του 2010 

40(Ι) του 2011. 

«Νόµος 12(Ι) του 2006» σηµαίνει τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 
Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «ανάδοχος» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο συνήψε σύµβαση µε µια αναθέτουσα 
αρχή ή έναν αναθέτοντα φορέα· 

  
 «αναθέτουσα αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 
του Νόµου 12(Ι) του 2006·  

  
 «αναθέτων φορέας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 
του Νόµου 11(Ι) του 2006·  

  
 «ανταγωνιστικός διάλογος» σηµαίνει τη διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός 
φορέας δύναται να ζητήσει να συµµετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους που 
έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να εξευρεθούν µία ή 
περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της/του, και 
βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να 
υποβάλουν προσφορά· 

  
 «Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων» σηµαίνει το Γενικό Λογιστήριο της 
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∆ηµοκρατίας· 
  
 «γραπτώς» ή «εγγράφως» σηµαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών, που δύναται να 
αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και στη συνέχεια να γνωστοποιηθεί. Το σύνολο αυτό 
δύναται να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε 
ηλεκτρονικά µέσα· 

  
 «διαβαθµισµένες πληροφορίες» σηµαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, 
ασχέτως µορφής, φύσης ή τρόπου µετάδοσής τους/του, στις οποίες/στο οποίο έχει 
αποδοθεί συγκεκριµένο επίπεδο διαβάθµισης ασφάλειας ή επίπεδο προστασίας και 
το οποίο, προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, 
απαιτεί προστασία από σφετερισµό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή 
πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόµευση οποιασδήποτε άλλης µορφής· 

  
 «διαδικασία µε διαπραγµάτευση» σηµαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας καλεί τους οικονοµικούς φορείς της 
επιλογής της/του και διαπραγµατεύεται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή 
περισσότερους από αυτούς· 

  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 
  
 «έργο» σηµαίνει το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών 
πολιτικού µηχανικού και προορίζεται αφ’ εαυτού για την κάλυψη µιας οικονοµικής 
ή τεχνικής λειτουργίας· 

  
 «εργολήπτης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του δηµοσίου ή 
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και φορέων, που προσφέρει την εκτέλεση 
εργασιών ή/και έργων· 

  
 «έρευνα και ανάπτυξη» σηµαίνει όλες τις δραστηριότητες που περιλαµβάνουν 
βασική έρευνα, εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη, όπου η τελευταία 
δύναται να περιλαµβάνει την υλοποίηση έργων τεχνολογικής επίδειξης, δηλαδή 
συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας µεθόδου ή τεχνολογίας σε 
σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·  

  
 «ευαίσθητα έργα» σηµαίνει τα έργα για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν 
και/ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες·  

  
 «ευαίσθητες υπηρεσίες» σηµαίνει τις υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που 
αφορούν, απαιτούν και/ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες· 

  
 «ευαίσθητος εξοπλισµός» σηµαίνει τον εξοπλισµό για σκοπούς ασφάλειας που 
αφορά, απαιτεί και/ή περιλαµβάνει διαβαθµισµένες πληροφορίες·  

  
 «ηλεκτρονικό µέσο» σηµαίνει ένα µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης 
δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται, διακινούνται και παραλαµβάνονται µε 
ενσύρµατη µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα 
ηλεκτροµαγνητικά µέσα· 

  
 «ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» σηµαίνει µια επαναληπτική διαδικασία που 
βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων µειωµένων τιµών 
και/ή νέων αξιών που αφορούν ορισµένα στοιχεία των προσφορών, η οποία 
διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, 
επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση µεθόδους αυτόµατης αξιολόγησης: 

  
 Νοείται ότι, ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων που έχουν ως αντικείµενο 
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υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν δύνανται να 
αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικού πλειστηριασµού· 

  
 «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002» σηµαίνει τον Κανονισµό 2195/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου του 2002 περί 
του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «κεντρική αρχή αγορών» σηµαίνει την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή 
την ευρωπαϊκή δηµόσια υπηρεσία που- 

  
 (α) αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες 

αρχές ή αναθέτοντες φορείς, ή 
  
 (β) αναθέτει συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή 

υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς· 

  
 «κλειστή διαδικασία» σηµαίνει τη διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας 
δύναται να ζητήσει να συµµετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας µόνον οι 
οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα δύνανται να υποβάλουν προσφορά· 

  
 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L340, 

16.12.2002, σ.1. 

«κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις» ή «ονοµατολογία CPV (Commοn 
Procurement Vocabulary)» σηµαίνει την ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται 
στις συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς, όπως υιοθετήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002· 

  
 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  
 «κρίση» σηµαίνει- 
  
 (α) οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά την οποία 

συµβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις 
των επιβλαβών γεγονότων της καθηµερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή 
περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό 
αντίκτυπο στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη µέτρων για τον 
εφοδιασµό του πληθυσµού µε τα προς το ζην· 

  
 (β) οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά την οποία 

ένα επιβλαβές γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο (α) θεωρείται ότι 
επίκειται να συµβεί· 

  
 (γ) ένοπλη σύγκρουση ή πόλεµος· 
  
 «κυβέρνηση» σηµαίνει κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους 
µέλους ή τρίτης χώρας· 

  
 «κύκλος ζωής» σηµαίνει όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή 
έρευνα και ανάπτυξη, βιοµηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, 
εκσυγχρονισµός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική µέριµνα, κατάρτιση, δοκιµή, 
απόσυρση και διάθεση· 

  
 «µη στρατιωτικές αγορές» σηµαίνει τις συµβάσεις που δεν υπόκεινται στο άρθρο 3, 
αφορούν την προµήθεια µη στρατιωτικών προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών για 
υλικοτεχνικούς σκοπούς και συνάπτονται σύµφωνα µε τους όρους που 
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προσδιορίζονται στο άρθρο 17· 
  

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L216, 

20.8.2009, σ.76. 

«Οδηγία 2009/81/ΕΚ» σηµαίνει, την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τον συντονισµό των 
διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους 
τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των Οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «οικονοµικός φορέας» σηµαίνει, έναν εργολήπτη ή προµηθευτή ή πάροχο 
υπηρεσιών, ανάλογα µε την περίπτωση· 

  
 «προµηθευτής» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του δηµοσίου ή 
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών, που προσφέρει την 
προµήθεια προϊόντων· 

  
 «πάροχος υπηρεσιών» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του 
δηµοσίου ή κοινοπραξία αυτών, που προσφέρει την παροχή υπηρεσιών στην αγορά· 

  
 «προσφέρων» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα που έχει υποβάλει προσφορά στο 
πλαίσιο κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση ή διαδικασίας 
ανταγωνιστικού διαλόγου· 

  
 «στρατιωτικός εξοπλισµός» σηµαίνει εξοπλισµό που είναι ειδικά σχεδιασµένος ή 
προσαρµοσµένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως 
όπλο, πυροµαχικό ή πολεµικό υλικό· 

  
 «σύµβαση» σηµαίνει σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται γραπτώς 
µεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και µίας ή περισσοτέρων 
αναθετουσών αρχών ή ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και η οποία έχει 
ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών· 

  
 «σύµβαση έργου» σηµαίνει τη σύµβαση που έχει ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, 
είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά µία από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τµήµα 45 του Κοινού Λεξιλογίου για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις (ονοµατολογία CPV) ή ενός έργου, είτε ακόµη την υλοποίηση, 
µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες· 

  
 «σύµβαση προµηθειών» σηµαίνει- 
  
 (α) σύµβαση, άλλη από αυτή που αναφέρεται στον ορισµό του όρου 

«σύµβαση έργου», η οποία έχει ως αντικείµενο την αγορά, τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση - πώληση (hire 
purchase), µε ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων· 

  
 (β) σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων και η 

οποία επίσης καλύπτει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης· 

  
 «σύµβαση υπηρεσιών» σηµαίνει- 
   
 (α) σύµβαση, άλλη από αυτή που αναφέρεται στον ορισµό του όρου 

«σύµβαση έργου» και στον ορισµό του όρου «σύµβαση προµηθειών», που 
έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών· 

  
 (β) σύµβαση που έχει ταυτοχρόνως ως αντικείµενο προϊόντα και υπηρεσίες, 
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εφόσον η αξία των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των 
προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση· 

  
 (γ) σύµβαση που έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και 

περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τµήµα 45 του Κοινού 
Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (ονοµατολογία CPV) που µόνο 
παρεµπιπτόντως έχουν σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης· 

  
 «συµφωνία-πλαίσιο» σηµαίνει τη συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών 
ή ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό 
των όρων που θα διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια 
συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, κατά περίπτωση, τις 
προβλεπόµενες ποσότητες· 

  
 «συνδεδεµένη επιχείρηση» σηµαίνει κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της 
σύµβασης δύναται να ασκεί, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση 
η οποία δύναται να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, 
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, 
χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή 
τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα- 

  
 (α) κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της 

επιχείρησης· 
  
 (β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους 

τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή 
  
 (γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου 

διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης· 
  
 «τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος· 
  
 «υπεργολαβία» σηµαίνει σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται γραπτώς 
µεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, µε σκοπό την 
εκτέλεση της σύµβασης και έχει ως αντικείµενό της, έργα, προµήθειες προϊόντων ή 
υλοποίηση υπηρεσιών· 

  
 «υποψήφιος» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα που έχει ζητήσει να τύχει 
προσκλήσεως συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση ή σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου· 

  
Πεδίο εφαρµογής. 3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη των άρθρων 36, 51, 52, 62 και 

346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συµβάσεις οι 
οποίες συνάπτονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και οι οποίες έχουν 
ως αντικείµενο- 

  
 (α) την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων µερών, 

επιµέρους στοιχείων και/ή συναρµολογηµένων τµηµάτων, 
κατασκευαστικών µερών και/ή υποσυγκροτηµάτων· 

  
 (β) την προµήθεια ευαίσθητου εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων µερών, 

επιµέρους στοιχείων και/ή συναρµολογηµένων τµηµάτων, 
κατασκευαστικών µερών και/ή υποσυγκροτηµάτων· 

  
 (γ) έργα, προµήθειες και υπηρεσίες που αφορούν άµεσα στον εξοπλισµό που 

αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β), για οποιαδήποτε στοιχεία του 
κύκλου ζωής του· 
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 (δ) έργα και υπηρεσίες για ειδικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητα έργα 

και ευαίσθητες υπηρεσίες. 
  

Μεικτές συµβάσεις. 4.-(1) Σύµβαση µε αντικείµενο έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου και εν µέρει στο πεδίο εφαρµογής του 
Νόµου 11(Ι) του 2006 ή του Νόµου 12(Ι) του 2006 ανατίθεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, υπό τον όρο ότι η ανάθεση µιας ενιαίας σύµβασης 
δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. 

  
 (2) Η ανάθεση σύµβασης η οποία έχει εν µέρει ως αντικείµενο έργα, προµήθειες ή 
υπηρεσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου και εν µέρει 
ως αντικείµενο έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν είτε στον παρόντα 
Νόµο είτε στο Νόµο 11(Ι) του 2006 ή στο Νόµο 12(Ι) του 2006, δεν υπόκειται στις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου υπό τον όρο ότι η ανάθεση µιας ενιαίας σύµβασης 
δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. 

  
 (3) Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύµβασης δεν δύναται να λαµβάνεται µε σκοπό 
την εξαίρεση των συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου ή του Νόµου 
11(Ι) του 2006 ή του Νόµου 12(Ι) του 2006. 

  
Αρχές που διέπουν τη 
σύναψη συµβάσεων. 

5. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους 
οικονοµικούς φορείς ισότιµα, χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
∆ικαιούµενοι 
συµµετοχής 

Κοινοπραξίες. 

6.-(1) (α) Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, 
οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη 
συγκεκριµένη παροχή, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς µε µοναδική 
αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας που ισχύει στη 
∆ηµοκρατία, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. 

    
  (β) Στην περίπτωση συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και 

συµβάσεων προµηθειών, οι οποίες περιλαµβάνουν επιπλέον 
εργασίες και/ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς είναι δυνατόν να 
ζητούν από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην αίτηση 
συµµετοχής ή στην προσφορά τους, τα ονόµατα και τα κατάλληλα 
επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται µε 
την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης. 

  
 (2) Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση 
συµµετοχής ή προσφορά. Για την υποβολή µίας αίτησης συµµετοχής ή µίας 
προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 
απαιτούν από τις κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη 
νοµική µορφή: 

  
 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
υποχρεώσουν την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική 
µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

  
Εχεµύθεια. 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ιδιαίτερα εκείνων που 
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αφορούν στις υποχρεώσεις σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτοµένων 
συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα 
οριζόµενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 31 και στο άρθρο 36, και σύµφωνα µε το 
ισχύον στη ∆ηµοκρατία δίκαιο, ιδιαίτερα τη νοµοθεσία που αφορά στην πρόσβαση 
στην ενηµέρωση, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, µε την 
επιφύλαξη κεκτηµένων µέσω σύµβασης δικαιωµάτων, δεν αποκαλύπτουν 
πληροφορίες που τους έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες αυτοί 
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν, 
ιδιαίτερα, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 

  
Προστασία 

διαβαθµισµένων 
πληροφοριών. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιβάλλουν στους 
οικονοµικούς φορείς απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των 
διαβαθµισµένων πληροφοριών που κοινοποιούν κατά τη διάρκεια της όλης 
διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάθεσης της σύµβασης και δύνανται 
περαιτέρω, να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν τη 
συµµόρφωση των υπεργολάβων τους προς τις απαιτήσεις αυτές. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
  

Κατώτατα όρια. 9. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 62, και χωρίς επηρεασµό των διατάξεων 
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 60, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται 
στις συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας 
(εφεξής καλούµενου ως «Φ.Π.Α.»), είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα 
κατώτατα όρια: 

  
 (α) 387.000 ευρώ, για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών· 

  
 (β) 4.845.000 ευρώ, για τις συµβάσεις έργων. 

  
Μέθοδοι υπολογισµού 

της εκτιµώµενης 
αξίας. 

10.-(1) Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο 
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός Φ.Π.Α., όπως προεκτιµάται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. Στον υπολογισµό αυτό λαµβάνεται υπόψη το 
εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δικαιωµάτων προαίρεσης 
ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή 
στους προσφέροντες, αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

  
 (2) Η εκτίµηση της αξίας της σύµβασης πρέπει να ισχύει κατά τη στιγµή της 
αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο έδαφιο (2) του 
άρθρου 33, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης. 

  
 (3)(α) Κανένα σχέδιο έργου ή σχέδιο αγοράς συγκεκριµένης ποσότητας 

προµηθειών και/ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατέµνεται για τη 
δηµιουργία, κατ’ ουσίαν, πανοµοιότυπων χωριστών µερικών συµβάσεων 
ή διαφορετικά να υποδιαιρείται, µε σκοπό την αποφυγή εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

   
 (β) Η επιλογή της µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας 

σύµβασης, δεν δύναται να γίνεται µε πρόθεση την αποφυγή της 
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

   
 (4) Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων έργων, λαµβάνεται 
υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιµώµενη αξία των 
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προµηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τίθενται στη 
διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς. 

  
 (5)(α) Όταν ένα σχέδιο έργου ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών δύναται να 

οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, 
λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των 
τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων αυτών είναι ίση µε ή 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 9, ο παρών 
Νόµος εφαρµόζεται στη σύναψη της σύµβασης για κάθε τµήµα: 

   
  Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

παρεκκλίνουν από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, για τα τµήµατα 
των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι µικρότερη των 
80.000 ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000 ευρώ για τα έργα, υπό 
τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων. 

   
 (β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς οµοιογενών προµηθειών δύναται να οδηγήσει σε 

ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται 
υπόψη η εκτιµώµενη συνολική αξία όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η 
συνολική αξία των τµηµάτων αυτών είναι ίση µε ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9, ο παρών Νόµος 
εφαρµόζεται στη σύναψη της σύµβασης για κάθε τµήµα: 

   
  Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

παρεκκλίνουν από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, για τα τµήµατα 
των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι µικρότερη των 
80.000 ευρώ, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων 
τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τµηµάτων. 

  
 (6) Στις συµβάσεις προµηθειών που έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση - πώληση προϊόντων, η αξία που λαµβάνεται 
ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι- 

  
 (α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους 

είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, η συνολική εκτιµώµενη 
αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης 
είναι µεγαλύτερη από δώδεκα (12) µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης 
στην οποία συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη υπολειπόµενη αξία· 

   
 (β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση 

συµβάσεων που η διάρκειά τους δεν δύναται να προσδιοριστεί, η µηνιαία 
αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48. 

  
 (7) Όταν πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν 
περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης βασίζεται- 

  
 (α) είτε στη συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου 

τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά τους προηγούµενους δώδεκα (12) 
µήνες ή κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, εάν 
είναι δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές 
ως προς την ποσότητα ή την αξία τους κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) 
µηνών που έπονται της αρχικής σύµβασης· 

   
 (β) είτε στη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν 
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κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών που έπονται της πρώτης 
παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό 
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 

  
 (8) Για τις συµβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαµβάνεται ως βάση για τον 
υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, είναι, ανάλογα µε την 
περίπτωση, η εξής: 

  
 (α) Για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι 

τρόποι αµοιβής· 
   
 (β) για τις συµβάσεις για την εκπόνηση µελέτης, οι αµοιβές, οι καταβλητέες 

προµήθειες και άλλοι τρόποι αµοιβής· 
   
 (γ) για τις ακόλουθες συµβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική 

τιµή- 
   
  (i) Οι οποίες είναι συµβάσεις ορισµένου χρόνου και εφόσον η 

διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες, η συνολική 
εκτιµώµενη αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της σύµβασης· 

    
  (ii) Οι οποίες είναι συµβάσεις αορίστου χρόνου ή διάρκειας 

µεγαλύτερης των 48 µηνών, η µηνιαία αξία πολλαπλασιασµένη επί 
48. 

  
 (9) Για τις συµφωνίες-πλαίσιο, ως εκτιµώµενη αξία λαµβάνεται υπόψη η µέγιστη 
εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., του συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται 
για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
  

Χρήση εξαιρέσεων. 11. Οι κανόνες, διαδικασίες, προγράµµατα, συµφωνίες, διακανονισµοί ή συµβάσεις 
των οποίων µνεία γίνεται στο παρόν Κεφάλαιο, δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παράκαµψη των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

  
Συµβάσεις που 

συνάπτονται δυνάµει 
διεθνών κανόνων. 

12. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις που 
διέπονται από- 

  
 (α) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει διεθνούς συµφωνίας ή 

διακανονισµού που έχει συναφθεί µεταξύ της ∆ηµοκρατίας ή 
περισσότερων κρατών µελών και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών· 

   
 (β) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει συναφθείσας διεθνούς 

συµφωνίας ή διακανονισµού που συνδέεται µε τη στάθµευση 
στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους 
µέλους ή τρίτης χώρας· 

   
 (γ) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισµού, που αγοράζει για 

δικό του σκοπό, ή σε συµβάσεις που πρέπει να αναθέσει η ∆ηµοκρατία 
σύµφωνα µε τους πιο πάνω κανόνες. 

  
Ειδικές εξαιρέσεις. 13. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
  
 (α) Στις συµβάσεις για τις οποίες η εφαρµογή των διατάξεων αυτών θα 

υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή οποιοδήποτε 
άλλο όργανο ή αρχή της ∆ηµοκρατίας να παράσχει πληροφορίες, η 
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αποκάλυψη των οποίων κρίνεται ότι είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη 
συµφέροντα ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας· 

   
 (β) στις συµβάσεις για σκοπούς δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών· 
   
 (γ) στις συµβάσεις που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας 

βάσει έρευνας και ανάπτυξης, που εκτελούνται από κοινού µεταξύ της 
∆ηµοκρατίας και ενός τουλάχιστον άλλου κράτους µέλους για την 
ανάπτυξη νέου προϊόντος και, κατά περίπτωση, τις µεταγενέστερες 
φάσεις για όλα ή µέρη του κύκλου ζωής του προϊόντος αυτού. Μόλις 
ολοκληρωθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ της 
∆ηµοκρατίας και ενός τουλάχιστον άλλου κράτους µέλους, η Αρµόδια 
Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων, αναφέρει στην Επιτροπή το ποσοστό των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση µε το συνολικό κόστος του 
προγράµµατος, τη συµφωνία επιµερισµού του κόστους καθώς και το 
προβλεπόµενο ποσοστό αγορών ανά κράτος µέλος, εάν υπάρχουν· 

   
 (δ) στις συµβάσεις που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα, περιλαµβανοµένων 

των µη στρατιωτικών αγορών που διενεργούνται όταν δυνάµεις 
αναπτύσσονται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι 
επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν οι συµβάσεις αυτές να συναφθούν µε 
οικονοµικούς φορείς που ευρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων· 

   
 (ε) στις συµβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείµενο την κτήση ή τη 

µίσθωση, µε οποιαδήποτε χρηµατοδοτικά µέσα, γης, υφιστάµενων 
κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν άλλα δικαιώµατα επ’ αυτών· 

   
 (στ) στις συµβάσεις που ανατίθενται από µια κυβέρνηση σε άλλη σχετικά µε- 
   
  (i) την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού ή ευαίσθητου 

εξοπλισµού, 
    
  (ii) έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε τέτοιον εξοπλισµό, ή 
    
  (iii) έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητα 

έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες· 
    
 (ζ) στις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού· 
   
 (η) στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός των υπηρεσιών ασφάλισης· 
   
 (θ) στις συµβάσεις εργασίας· 
   
 (ι) στις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εξαιρουµένων εκείνων των 

οποίων τα οφέλη ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς 
τους, εφόσον η αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ 
ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. 

  
Συµβάσεις που 

ανατίθενται κατ’ 
αποκλειστικότητα. 

14. Το Υπουργικό Συµβούλιο, δύναται, µε απόφασή του, να παραχωρεί κατ’ 
αποκλειστικότητα σε προστατευόµενα εργαστήρια το δικαίωµα συµµετοχής στις 
διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων ή να προβλέπει την εκτέλεση των συµβάσεων 
αυτών στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης, όταν η 
πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα 
οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν δύνανται να 
ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Η προκήρυξη 
της σύµβασης αναφέρει την παρούσα διάταξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Συµβάσεις υπηρεσιών 
που περιλαµβάνονται 

στο Παράρτηµα Ι. 
Παράρτηµα Ι. 

15. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, συνάπτονται σύµφωνα µε τα 
άρθρα 18 έως 29 και 31 έως 55. 
 

  
Συµβάσεις υπηρεσιών 
που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Παράρτηµα ΙΙ. 

16. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ, υπόκεινται αποκλειστικά στο 
άρθρο 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 31. 

  
Μεικτές συµβάσεις 
που περιλαµβάνουν 

υπηρεσίες των 
Παραρτηµάτων 

Ι και ΙΙ. 
Παράρτηµα Ι. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

17. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 και περιλαµβάνονται τόσο στο Παράρτηµα I όσο και στο Παράρτηµα ΙΙ, 
συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 18 έως 29 και 31 έως 55 όταν η αξία των 
υπηρεσιών του Παραρτήµατος I υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του 
Παραρτήµατος ΙΙ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 18 και το εδάφιο (3) του άρθρου 31. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

Τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 

18.-(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, περιλαµβανοµένων της προκήρυξης της 
σύµβασης, των εγγράφων του διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων περιγραφικών 
ή συµπληρωµατικών έγγραφων. 

  
 (2) Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στους 
προσφέροντες και να µην έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων 
φραγµών στο άνοιγµα των συµβάσεων στον ανταγωνισµό. 

  
 (3) Με την επιφύλαξη είτε υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων που ισχύουν στη 
∆ηµοκρατία, περιλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε την ασφάλεια 
προϊόντος, είτε των τεχνικών απαιτήσεων τις οποίες οφείλει να εφαρµόζει η 
∆ηµοκρατία δυνάµει διεθνών συµφωνιών τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα που απαιτείται από αυτές τις συµφωνίες και υπό τον όρο ότι 
αυτές είναι συµβατές προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές διατυπώνονται- 

  
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 
(α) είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ και κατά σειρά προτίµησης- 
    
  (i) στα µη στρατιωτικά πρότυπα που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και 

αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων· 
    
  (ii) στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις· 
    
  (iii) στις κοινές µη στρατιωτικές τεχνικές προδιαγραφές· 
    
  (iv) στα µη στρατιωτικά πρότυπα που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και 

αποτελούν µεταφορά διεθνών προτύπων· 
    
  (v) σε άλλα διεθνή µη στρατιωτικά πρότυπα· 
    
  (vi) σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που εκπονούνται από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, ή, εφόσον αυτά δεν 
υπάρχουν, σε άλλα µη στρατιωτικά πρότυπα που ισχύουν στη 
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∆ηµοκρατία, στις τεχνικές εγκρίσεις που ισχύουν στη 
∆ηµοκρατία ή στις τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του 
σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και 
της χρησιµοποίησης των προϊόντων που ισχύουν στη 
∆ηµοκρατία· 

    
  (vii) σε µη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από τη 

βιοµηχανία και αναγνωρίζονται ευρέως από αυτήν, ή 
    
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 (viii) στα πρότυπα αµυντικού εξοπλισµού που καθορίζονται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ και ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και σε 
προδιαγραφές αµυντικού υλικού που είναι παρόµοιες µε εκείνα 
τα πρότυπα: 

    
  Νοείται ότι, κάθε παραποµπή κατά τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα 

παράγραφο, συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο»· 
   
 (β) είτε µε όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων οι οποίες δύνανται 

να περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Οι όροι επιδόσεων 
και οι λειτουργικές απαιτήσεις πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να 
επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της 
σύµβασης και στις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς να 
αναθέτουν τη σύµβαση· 

   
 (γ) είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο (β), παραπέµποντας στις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες θα αποτελούν τεκµήριο 
της συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· 

   
 (δ) είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 

(α) για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή τις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) για 
ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά. 

  
 (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της 
δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (3), δεν δύνανται να απορρίψουν µια προσφορά µε την αιτιολογία ότι 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν τηρούν τις προδιαγραφές στις 
οποίες έχουν παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, 
κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και µε 
κάθε κατάλληλο µέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν ισοδύναµα τις 
απαιτήσεις που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Κατάλληλο µέσο δύναται να 
συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών αναγνωρισµένου 
οργανισµού. 

  
 (5)(α) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της 

δυνατότητας που προβλέπεται στο εδάφιο (3) να καθορίζουν 
προδιαγραφές από άποψη επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν 
δύνανται να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που 
πληρούν πρότυπο που ισχύει στη ∆ηµοκρατία και αποτελεί µεταφορά 
ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που 
έχουν καθορίσει οι εν λόγω αρχές ή φορείς. 

   
 (β) Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά 

τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και 
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µε κάθε κατάλληλο µέσο, ότι τα έργα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που 
πληρούν το πρότυπο, ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας. 

   
 (γ) Κατάλληλο µέσο δύναται να συνιστά τεχνικός φάκελος του 

κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών αναγνωρισµένου οργανισµού. 
   
 (6)(α) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά µε όρους επιδόσεων ή λειτουργικών 
απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), 
δύνανται να χρησιµοποιούν τις λεπτοµερείς προδιαγραφές ή, εφόσον 
χρειάζεται, τµήµατα των λεπτοµερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται 
από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήµατα ή από οποιοδήποτε 
άλλο οικολογικό σήµα, υπό την προϋπόθεση ότι- 

   
  (i) οι λεπτοµερείς προδιαγραφές είναι ενδεδειγµένες για τον 

καθορισµό των χαρακτηριστικών των προµηθειών ή των 
υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης, 

    
  (ii) οι απαιτήσεις του σήµατος είναι διαµορφωµένες µε βάση 

επιστηµονικά στοιχεία, 
    
  (iii) τα οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µε διαδικασία στην οποία 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι 
κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 
διανοµείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και 

    
  (iv) οι λεπτοµερείς προδιαγραφές ή τα τµήµατα αυτών, ανάλογα µε την 

περίπτωση, είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
    
 (β) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναφέρουν 

ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήµα 
τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλουν να αποδέχονται 
κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιµών αναγνωρισµένου οργανισµού. 

   
 (7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος αναγνωρισµένοι οργανισµοί 
σηµαίνει τα εργαστήρια δοκιµών και βαθµονόµησης και τους οργανισµούς 
επιθεώρησης και πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα εφαρµοστέα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται 
πιστοποιητικά από οργανισµούς αναγνωρισµένους σε άλλα κράτη µέλη. 

  
 (8) Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της 
σύµβασης, δεν δύνανται να περιέχουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής ή εµπορικού σήµατος ή διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής, εαν αυτή θα είχε 
ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή 
ορισµένα προϊόντα: 

  
 Νοείται ότι, η αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο µνεία, επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή η 
περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης κατ’ εφαρµογή των εδαφίων (3) και (4). 
Σε αυτή την περίπτωση, η µνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναµο». 

  
Εναλλακτικές 
προσφορές. 

19.-(1) Όταν η ανάθεση της σύµβασης γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν 
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εναλλακτικές προσφορές. 
  
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς επισηµαίνουν στην προκήρυξη 
της σύµβασης εάν επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εάν δεν 
υπάρχει σχετική επισήµανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και 
απορρίπτονται. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που επισηµαίνουν στην 
προκήρυξη της σύµβασης ότι επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
καθορίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις 
σχετικά µε τον τρόπο υποβολής τους. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει. 

  
 (4) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει την υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών δεν δύνανται να απορρίπτουν µια εναλλακτική 
προσφορά µε µοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει είτε στη σύναψη 
σύµβασης υπηρεσιών αντί σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης 
προµηθειών αντί σύµβασης υπηρεσιών. 

  
Όροι εκτέλεσης της 

σύµβασης. 
20. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιβάλλουν ειδικούς 
όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί 
είναι συµβατοί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επισηµαίνονται στα 
έγγραφα της σύµβασης, περιλαµβανοµένων της προκήρυξης της σύµβασης, των 
εγγράφων του διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων περιγραφικών ή 
συµπληρωµατικών έγγραφων. Οι όροι αυτοί δύνανται, ιδίως, να αφορούν στην 
υπεργολαβία ή να αποσκοπούν στην ασφάλεια των διαβαθµισµένων πληροφοριών 
και στην ασφάλεια του εφοδιασµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23, ή στο να 
ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παράµετροι. 

  
Υπεργολαβία. 21.-(1) Ο ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέγει τους υπεργολάβους του για όλες τις 

υπεργολαβίες που δεν καλύπτονται από την απαίτηση που αναφέρεται στα εδάφια 
(3) και (4) και, ειδικότερα, δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνεται να προβαίνει σε 
διακρίσεις κατά δυνητικών υπεργολάβων µε βάση την εθνικότητα. 

  
 (2) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητά ή είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να ζητήσει από τον 
προσφέροντα τα ακόλουθα: 

  
 (α) να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους και οποιουσδήποτε 
προτεινόµενους υπεργολάβους καθώς και το αντικείµενο της 
υπεργολαβίας για την οποία προτείνονται, ή/και 

   
 (β) να αναφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ανακύπτει σε επίπεδο υπεργολάβων 

κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
   
 (3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητά από τον ανάδοχο, ή 
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να ζητήσει 
από τον ανάδοχο, να εφαρµόσει τις διατάξεις του Μέρους IΙΙ στο σύνολο ή σε 
τµήµα των υπεργολαβιών που αυτός προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους. 

  
 (4)(α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητά, ή είναι 

δυνατόν να υποχρεωθεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να 
ζητήσει από τον ανάδοχο, να αναθέτει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, ποσοστό της σύµβασης το οποίο εκφράζεται ως φάσµα 
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ελάχιστου και µέγιστου ποσοστού. Το φάσµα αυτό πρέπει να είναι 
αναλογικό του αντικειµένου και της αξίας της σύµβασης καθώς και της 
φύσης του βιοµηχανικού τοµέα που εµπλέκεται, περιλαµβανοµένων του 
επιπέδου του ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά και των σχετικών 
τεχνικών δυνατοτήτων της βιοµηχανικής βάσης. Το µέγιστο ποσοστό δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 30% της αξίας της σύµβασης. 

   
 (β) Οποιοδήποτε ποσοστό υπεργολαβίας εµπίπτει στο φάσµα που 

υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση υπεργολαβίας που καθορίζεται στο 
παρόν εδάφιο. 

   
 (γ) Οι προσφέροντες δύνανται να προτείνουν να ανατεθεί µε υπεργολαβία 

ποσοστό της συνολικής αξίας της σύµβασης, που υπερβαίνει το µέγιστο 
ποσοστό του απαιτούµενου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα φάσµατος. 

   
 (δ) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητά από τους προσφέροντες 

να προσδιορίζουν στην προσφορά τους ποια µέρη της προσφοράς τους 
προτίθενται να αναθέσουν µε υπεργολαβία για την υλοποίηση της 
απαίτησης που εµφαίνεται στην παράγραφο (α). 

   
 (ε) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητά από τους 

προσφέροντες, ή είναι δυνατόν υποχρεωθεί µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσδιορίσουν, ποιά 
µέρη της προσφοράς τους, πέραν του µέγιστου ποσοστού του 
απαιτούµενου φάσµατος, προτίθενται να αναθέσουν µε υπεργολαβία, 
καθώς και τους υπεργολάβους που έχουν ήδη ορίσει. 

   
 (στ) Ο ανάδοχος τηρεί τις διατάξεις του Μέρους III όταν αναθέτει τις 

υπεργολαβίες που αντιστοιχούν στο αναφερόµενο στο παρόν εδάφιο 
ποσοστό της σύµβασης το οποίο η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας απαιτεί από αυτόν να αναθέσει µε υπεργολαβία. 

   
 (5)(α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να απορρίπτει 

οποιονδήποτε από τους υπεργολάβους που επέλεξε ο προσφέρων στο 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης της κύριας σύµβασης ή ο ανάδοχος 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, αλλά η απόρριψη αυτή δύναται να 
βασίζεται µόνον σε κριτήρια που εφαρµόζονται για την επιλογή των 
προσφερόντων για την κύρια σύµβαση. 

   
 (β) Όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας απορρίπτει έναν 

υπεργολάβο, κοινοποιεί γραπτώς στον προσφέροντα ή στον ανάδοχο την 
αιτιολογία απόρριψης, αναφέροντας ειδικότερα τους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι ο υπεργολάβος δεν πληροί τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο (α) κριτήρια. 

   
 (6) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2) έως (5) παρατίθενται στην 
προκήρυξη της σύµβασης. 

  
 (7) Τα διαλαµβανόµενα στα εδάφια (1) έως (5) δεν επηρεάζουν την ευθύνη του 
κύριου οικονοµικού φορέα. 

  
Ασφάλεια 

πληροφοριών. 
22.-(1) Όταν πρόκειται για συµβάσεις που σχετίζονται, απαιτούν και/ή 
περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας καθορίζει στα έγγραφα της σύµβασης, περιλαµβανοµένων της προκήρυξης 
της σύµβασης, των εγγράφων του διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων 
περιγραφικών ή συµπληρωµατικών έγγραφων, όλα τα αναγκαία µέτρα και 



 

173(I)/2011 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 19 of 65 

 

απαιτήσεις για τη διασφάλιση του απαιτούµενου επιπέδου ασφάλειας των εν λόγω 
πληροφοριών. 

  
 (2) Προς το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να 
απαιτήσει η προσφορά να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 

  
 (α) ∆έσµευση εκ µέρους του προσφέροντος και των υπεργολάβων που έχουν 

ήδη ορισθεί ότι θα διασφαλίσουν δεόντως την εµπιστευτικότητα όλων 
των διαβαθµισµένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους ή οι 
οποίες θα υποπέσουν στην αντίληψή τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
και µετά τον τερµατισµό ή την ολοκλήρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε 
τις σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
εκάστοτε ισχύουν στη ∆ηµοκρατία· 

   
 (β) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη δέσµευση που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) από άλλους υπεργολάβους στους 
οποίους θα αναθέσει υπεργολαβία κατά την υλοποίηση της σύµβασης· 

   
 (γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τους υπεργολάβους που έχουν ήδη 

ορισθεί, οι οποίες να επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να διαπιστώσει, για καθέναν από αυτούς, αν αυτός 
διαθέτει τις απαιτούµενες δυνατότητες προκειµένου να προστατευθεί 
δεόντως η εµπιστευτικότητα των διαβαθµισµένων πληροφοριών στις 
οποίες έχουν πρόσβαση ή τις οποίες θα κληθούν να παράξουν στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων υπεργολαβίας τις οποίες θα ασκήσουν· 

   
 (δ) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος να παράσχει τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στην παράγραφο (γ) για κάθε νέο υπεργολάβο, πριν την 
ανάθεση της υπεργολαβίας του. 

   
 (3) Ελλείψει εναρµόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των εθνικών 
συστηµάτων διαπίστευσης ασφάλειας, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να απαιτούν όπως τα µέτρα και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2), συνάδουν προς τις εκάστοτε ισχύουσες στη ∆ηµοκρατία διατάξεις 
σχετικά µε την διαπίστευση ασφάλειας: 

  
 Νοείται ότι, οι διαπιστεύσεις ασφάλειας που εκδίδονται από άλλα κράτη µέλη 
αναγνωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς, όταν 
θεωρούνται ισότιµες µε αυτές που εκδίδονται στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες στη ∆ηµοκρατία νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις, αναφορικά µε τη διαπίστευση ασφάλειας: 

  
 Νοείται, περαιτέρω, ότι, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν 
τη δυνατότητα να διενεργούν και να λαµβάνουν υπόψη περαιτέρω έρευνες µε δική 
τους πρωτοβουλία, εάν το θεωρούν αναγκαίο. 

  
Ασφάλεια 

εφοδιασµού. 
23.-(1) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της 
σύµβασης, περιλαµβανοµένων της προκήρυξης της σύµβασης, των εγγράφων του 
διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων περιγραφικών ή συµπληρωµατικών 
έγγραφων, τις απαιτήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασµού. 

  
 (2) Προς το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να 
απαιτήσει όπως η προσφορά περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 

  
 (α) πιστοποίηση ή τεκµηρίωση που να αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ότι ο προσφέρων θα είναι 
σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη 
µεταφορά και τη διαµετακόµιση των εµπορευµάτων που συνδέονται µε 
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τη σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε συµπληρωµατικής 
τεκµηρίωσης, η οποία παρέχεται από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη· 

   
 (β) µνεία οποιουδήποτε περιορισµού επί της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα όσον αφορά στην αποκάλυψη, τη µεταφορά ή τη 
χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσµάτων 
αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν στο 
πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφάλειας· 

   
 (γ) πιστοποίηση ή τεκµηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η 

γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασµού του προσφέροντος, θα του 
παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις καθορισµένες στα έγγραφα της 
σύµβασης απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, 
όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, καθώς και δέσµευση του 
προσφέροντος ότι θα διασφαλίσει ότι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα 
εφοδιασµού κατά την εκτέλεση της σύµβασης δεν θα επηρεάσουν 
δυσµενώς τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές· 

   
 (δ) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι θα εγκαταστήσει και/ή θα 

διατηρήσει την απαιτούµενη ικανότητα προκειµένου να αντιµετωπίσει τις 
αυξηµένες ανάγκες της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 
συνεπεία κρίσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 
συµφωνηθούν· 

   
 (ε) οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα παρέχονται από την αρµόδια εθνική 

αρχή της χώρας του προσφέροντος αναφορικά µε την ικανοποίηση των 
αυξηµένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 
συνεπεία κρίσης· 

   
 (στ) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλίσει τη 

συντήρηση, τον εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή των προµηθειών που 
αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης· 

   
 (ζ) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας θα ενηµερωθεί εγκαίρως για κάθε µεταβολή στην 
οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασµού ή στη βιοµηχανική στρατηγική 
του, που θα µπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα· 

   
 (η) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που θα συµφωνηθούν, όλα τα ειδικά µέσα που είναι 
αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επιµέρους στοιχείων, 
συναρµολογηµένων µερών, καθώς και ειδικού εξοπλισµού 
δοκιµών/ελέγχων, περιλαµβανοµένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών 
και των οδηγιών χρήσης, στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι 
πλέον σε θέση να παράσχει αυτόν τον εφοδιασµό. 

   
 (3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν δύναται να ζητά από τους 
προσφέροντες να εξασφαλίζουν δέσµευση εκ µέρους κράτους µέλους, η οποία θα 
περιόριζε την ελευθερία του κράτους µέλους αυτού να εφαρµόζει, σύµφωνα µε τη 
σχετική διεθνή ή Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τα εθνικά του κριτήρια αδειοδότησης 
εξαγωγών, µεταφοράς ή διαµετακόµισης, στις συνθήκες που επικρατούν κατά το 
χρόνο της λήψης απόφασης για την αδειοδότηση αυτή. 

  
Υποχρεώσεις σχετικά 

µε τη φορολογία, 
την προστασία 

του περιβάλλοντος, 

24.-(1) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να αναφέρει ή είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να αναφέρει στα 
έγγραφα της σύµβασης τον οργανισµό ή τους οργανισµούς από τους οποίους οι 
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τις διατάξεις 
περί των συνθηκών 

και όρων 
απασχόλησης και των 
συνθηκών ασφάλειας 

και υγείας στην 
εργασία. 

υποψήφιοι ή οι προσφέροντες δύνανται να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
για τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τις διατάξεις περί των συνθηκών και όρων απασχόλησης και των συνθηκών 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, που ισχύουν στην ∆ηµοκρατία, στην 
περιφέρεια, στον τόπο ή στην τρίτη χώρα όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα έργα ή 
να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και οι οποίες εφαρµόζονται στις επί τόπου 
εκτελούµενες εργασίες ή στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

  
 (2) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) ζητά από τους προσφέροντες να αναφέρουν ότι έλαβαν 
υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις 
διατάξεις περί των συνθηκών και όρων απασχόλησης και των συνθηκών ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες. 

  
 (3) Το εδάφιο (2) δεν θίγει την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 50, σχετικά µε 
τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

  
Εφαρµοστέες 
διαδικασίες. 

25.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέγουν να συνάπτουν τις συµβάσεις 
χρησιµοποιώντας την κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε 
δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης. 

  
 (2) Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 27, 
οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης. 

  
 (3) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν τις συµβάσεις τους κάνοντας χρήση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου. 

  
∆ιαδικασία 

διαπραγµάτευσης µε 
δηµοσίευση 

προκήρυξης της 
σύµβασης. 

26.-(1) Στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης της 
σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς διαπραγµατεύονται τις 
προσφορές µε τους προσφέροντες, προκειµένου να τις προσαρµόσουν στις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στα έγγραφα της 
σύµβασης και στα συµπληρωµατικά έγγραφα, αν υπάρχουν, και προκειµένου να 
κριθεί ποια είναι η καλύτερη προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 48. 

  
 (2) Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες 
ενδέχεται να ευνοήσουν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν ότι η 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να µειώνεται 
ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών, µε την εφαρµογή των κριτηρίων 
ανάθεσης που καθορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στα έγγραφα της 
σύµβασης. Η χρήση ή µη της δυνατότητας αυτής, αναγράφεται στην προκήρυξη της 
σύµβασης ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

  
Προσφυγή στη 

διαδικασία 
διαπραγµάτευσης 
χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης της 

σύµβασης. 

27. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν 
συµβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται 
δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης και αιτιολογούν τη χρήση της εν λόγω 
διαδικασίας στη γνωστοποίηση ανάθεσης της σύµβασης, όπως προβλέπεται στο 
εδάφιο (3) του άρθρου 31, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 (α) Αναφορικά µε συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών- 

 
  (i) εάν, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις 

υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή δεν υποβλήθηκε 
αίτηση συµµετοχής, ύστερα από κλειστή διαδικασία, διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης 
σύµβασης ή ανταγωνιστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 
ότι διαβιβάζεται έκθεση στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει· 

    
  (ii) σε περίπτωση µη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών 

που απορρίπτονται σύµφωνα µε εθνικές διατάξεις συµβατές προς 
τα άρθρα 6, 19, 21 έως 24 και προς εκείνες του Κεφαλαίου VΙΙΙ 
του Μέρους ΙΙ, έπειτα από κλειστή διαδικασία, διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης σύµβασης ή 
ανταγωνιστικό διάλογο, στο βαθµό που- 

     
   (A) οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν έχουν τροποποιηθεί 

ουσιωδώς, και 
     
   (B) περιλαµβάνουν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης όλους τους 

προσφέροντες και µόνο αυτούς, οι οποίοι πληρούν τα 
κριτήρια των άρθρων 40 έως 47 και οι οποίοι, κατά την 
προηγηθείσα κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα 
ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες 
προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης· 

     
  (iii) όταν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε κρίση, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για την 
κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε 
δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης, περιλαµβανοµένων και 
των συντοµευµένων περιόδων που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του 
άρθρου 34. Τούτο δύναται να εφαρµόζεται, για παράδειγµα, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 23· 

    
  (iv) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή τους εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται για τις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης 
περιλαµβανοµένων και των συντοµευµένων προθεσµιών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 34. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη· 

    
  (v) εάν, για τεχνικούς λόγους ή λόγους σχετικούς µε την προστασία 

αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση δύναται να ανατεθεί µόνο 
σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα· 

    
 (β) αναφορικά µε συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών- 
    
  (i) για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, διαφορετικές από εκείνες 

του άρθρου 13· 
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  (ii) για προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης, µε εξαίρεση την παραγωγή ποσοτήτων 
ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του προϊόντος 
ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης· 

    
 (γ) αναφορικά µε συµβάσεις προµηθειών- 
    
  (i) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον 

αρχικό προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση 
προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η 
αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα να προµηθευθεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και 
συντήρηση: 

    
   Νοείται ότι, η διάρκεια των συµβάσεων αυτών καθώς και των 

ανανεώσιµων συµβάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται λαµβάνοντας 
υπόψη την αναµενόµενη διάρκεια κύκλου ζωής οποιωνδήποτε 
προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων καθώς και τις τεχνικές 
δυσκολίες που δύναται να προκαλέσει η αλλαγή προµηθευτή· 

    
  (ii) για προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε 

χρηµατιστήριο εµπορευµάτων· 
    
  (iii) για την αγορά προµηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε 

από έναν προµηθευτή που έπαυσε οριστικά τις εµπορικές του 
δραστηριότητες, είτε από τους παραλήπτες ή τους εκκαθαριστές 
πτώχευσης, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που 
προβλέπεται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 
ισχύουν στη ∆ηµοκρατία· 

    
 (δ) αναφορικά µε συµβάσεις έργων και υπηρεσιών- 
    
  (i) για τα συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν 

περιλαµβάνονταν στο αρχικώς προβλεπόµενο σχέδιο ή στην 
αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, 
κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της 
υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που 
εκτελεί το εν λόγω έργο ή την εν λόγω υπηρεσία- 

     
   (A) όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες 

δεν δύνανται, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να 
διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να 
δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς· ή 

     
   (B) όταν τα εν λόγω έργα ή οι εν λόγω υπηρεσίες, 

µολονότι δύνανται να διαχωρισθούν από την 
εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως 
αναγκαία για την πλήρη εκτέλεσή της: 

     
    Νοείται ότι, το σωρευτικό ποσό των συναπτόµενων 

συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών 
δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της 
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αρχικής σύµβασης· 
     
   (ii)(Α) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην 

επανάληψη συναφών έργων ή υπηρεσιών που 
ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της 
αρχικής σύµβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές ή 
τους ίδιους αναθέτοντες φορείς, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω έργα ή οι εν λόγω υπηρεσίες είναι 
σύµφωνα µε βασική µελέτη η οποία αποτέλεσε 
αντικείµενο αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί 
µε βάση την κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης 
σύµβασης ή τον ανταγωνιστικό διάλογο: 

      
    Νοείται ότι, η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία 

που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο πρέπει 
να επισηµαίνεται κατά την προκήρυξη της αρχικής 
σύµβασης και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη 
συνέχιση των έργων ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη 
από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς 
για την εφαρµογή του άρθρου 9: 

      
    Νοείται, περαιτέρω, ότι, η προσφυγή στη διαδικασία 

αυτή δύναται να γίνεται µόνο για πέντε έτη από τη 
σύναψη της αρχικής σύµβασης, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη 
την αναµενόµενη διάρκεια κύκλου ζωής 
οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή 
συστηµάτων, καθώς και τις τεχνικές δυσκολίες που 
δύναται να προκαλέσει η αλλαγή προµηθευτή· 

      
 (ε) αναφορικά µε συµβάσεις που έχουν σχέση µε την παροχή υπηρεσιών 

εναέριων και θαλάσσιων µεταφορών στις ένοπλες δυνάµεις ή δυνάµεις 
ασφάλειας που αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο 
εξωτερικό, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας πρέπει να 
προµηθευτεί τις υπηρεσίες αυτές από οικονοµικούς φορείς που εγγυώνται 
την ισχύ των προσφορών τους µόνον για τόσο σύντοµες περιόδους εντός 
των οποίων δεν δύνανται να τηρηθούν οι προθεσµίες για την κλειστή 
διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης 
σύµβασης, περιλαµβανοµένων των συντοµευµένων προθεσµιών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 34. 

  
Ανταγωνιστικός 

διάλογος. 
28.-(1) Για ιδιαίτερα πολύπλοκες συµβάσεις, αν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς θεωρούν πως η χρησιµοποίηση της κλειστής διαδικασίας ή της 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης δεν θα 
τους παράσχει τη δυνατότητα ανάθεσης της σύµβασης, δύνανται να κάνουν χρήση 
του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο: 

  
 Νοείται ότι, για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, µια σύµβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς: 

  
 (α) ∆εν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσουν, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 18, τα τεχνικά µέσα 
τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους 
τους και/ή 

   
 (β) δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να προσδιορίσουν τη νοµική και/ή 
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χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου. 
  
 (2) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς προσφεύγουν στη 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η ανάθεση της σύµβασης 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση το κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν προκήρυξη της 
σύµβασης στην οποία γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, τις οποίες 
ορίζουν στην εν λόγω προκήρυξη και/ή σε ένα περιγραφικό έγγραφο. 

  
 (4)(α) αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν σε διάλογο µε τους 
υποψηφίους που επελέγησαν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 39 έως 
47, σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισµός και ο ορισµός των πλέον κατάλληλων 
µέσων για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου 
αυτού, δύνανται να συζητούν µε τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις πτυχές της 
σύµβασης. 

  
 (β) Κατά το διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν 
την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά 
τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν 
ορισµένους προσφέροντες σε σχέση µε άλλους. 

  
 (γ) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές 
πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συµµετέχοντα στο διάλογο, 
χωρίς τη συναίνεσή του. 

  
 (5) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν ότι η 
διαδικασία θα διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να µειώνεται ο αριθµός των 
υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε εφαρµογή των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο για 
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής αναγράφεται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο 
περιγραφικό έγγραφο. 

  
 (6) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς συνεχίζουν το διάλογο µέχρι που 
να είναι σε θέση να προσδιορίσουν, εν ανάγκη µετά από σύγκριση, τη λύση ή τις 
λύσεις, που ανταποκρίνονται ενδεχοµένως στις ανάγκες τους. 

   
 (7)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους 

συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από 
αυτούς να υποβάλουν την τελική τους προσφορά, βάσει της λύσης ή των 
λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 
απαιτούµενα και απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου. 

   
 (β) Κατόπιν αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα οι 

προσφορές αυτές δύνανται να αποσαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και να 
τελειοποιούνται. Εντούτοις, οι εν λόγω αποσαφηνίσεις, διευκρινίσεις, 
τελειοποιήσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες, δεν δύνανται να έχουν 
ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς 
ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, των οποίων η µεταβολή 
ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό ή να εισάξει διακρίσεις. 

   
 8(α) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις προσφορές 

που υποβλήθηκαν, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί 
στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, και επιλέγουν 
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την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε το 
άρθρο 48. 

   
 (β) Κατόπιν αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ο 

υποψήφιος που εκρίθη ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά δύναται να κληθεί να διευκρινίσει 
ορισµένες πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις 
που περιέχονται στην προσφορά, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα έχει ως 
αποτέλεσµα την µεταβολή ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισµού ή 
την εισαγωγή διακρίσεων. 

   
 (9) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν 
βραβεία ή την καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο. 

  
Συµφωνίες-πλαίσιο. 29.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν 

συµφωνίες-πλαίσιο. 
  
 (2)(α) Για τους σκοπούς της σύναψης µιας συµφωνίας-πλαίσιο, οι αναθέτουσες 

αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες 
που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο, σε όλα τα στάδια µέχρι και την 
ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-
πλαίσιο. Η επιλογή των οικονοµικών φορέων που µετέχουν στη 
συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα 
οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 48. 

   
 (β) Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία - πλαίσιο συνάπτονται 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4). Οι 
διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών ή 
των αναθετόντων φορέων και των οικονοµικών φορέων που ήταν εξ 
αρχής µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο. 

   
 (γ) Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, 

τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο δεν δύνανται σε καµία περίπτωση να 
επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-
πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (3). 

   
 (δ) Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά 

έτη, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων που καθορίζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς λαµβάνοντας υπόψη την 
αναµενόµενη διάρκεια ζωής οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή 
συστηµάτων, καθώς και τις τεχνικές δυσκολίες που δύναται να 
προκαλέσει η αλλαγή προµηθευτή. Εφόσον οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς επικαλούνται τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις τις 
αιτιολογούν δεόντως στην ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) 
του άρθρου 31. 

   
 (ε) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 

προσφεύγουν στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικώς ή κατά τρόπο που 
να εµποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισµό. 

   
 (3)(α) Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό φορέα, οι 

συµβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται 
βάσει των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο. 

   
 (β) Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς µε το φορέα 
που συµµετέχει στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, να ολοκληρώσει 
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την προσφορά του, όπως απαιτείται. 
   
 (4)(α) Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός 

οικονοµικούς φορείς, οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής και/ή υπάρχει επαρκής αριθµός αποδεκτών 
προσφορών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. 

   
 (β) Η ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται σε συµφωνίες-πλαίσιο οι 

οποίες έχουν συναφθεί µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς φορείς 
δύναται να γίνει- 

   
  (i) µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, 

χωρίς νέο διαγωνισµό, ή 
    
  (ii) εφόσον δεν έχουν καθορισθεί στη συµφωνία-πλαίσιο όλοι οι 

όροι, αφού τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο διαγωνισθούν εκ 
νέου µε βάση τους ίδιους όρους, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους 
όρους αυτούς και, ενδεχοµένως, άλλους όρους που 
επισηµαίνονται στα έγγραφα του διαγωνισµού για τη σύναψη της 
συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

    
   (A) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι 

αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς 
που είναι ικανοί να υλοποιήσουν το αντικείµενο της 
σύµβασης· 

     
   (B) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 

καθορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή των 
σχετικών µε κάθε σύµβαση προσφορών, λαµβάνοντας 
υπόψη παραµέτρους όπως την πολυπλοκότητα του 
αντικειµένου της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται 
για τη διαβίβαση των προσφορών· 

     
   (Γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό 

τους πρέπει να παραµένει εµπιστευτικό µέχρι την εκπνοή 
της προβλεπόµενης προθεσµίας απάντησης· 

     
   (∆) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που 
καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισµού για τη 
σύναψη της συµφωνίας- πλαίσιο. 

  
Συµβάσεις και 

συµφωνίες-πλαίσιο 
που συνάπτονται από 

κεντρικές αρχές 
αγορών. 

30.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, 
προµήθειες και/ή υπηρεσίες από ή µέσω κεντρικών αρχών αγορών. 

  
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που αγοράζουν έργα, προµήθειες 
και/ή υπηρεσίες από ή µέσω κεντρικής αρχής αγορών, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει 
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, εφόσον έχει τηρήσει τις εν λόγω διατάξεις η 
κεντρική αρχή αγορών: 

  
 
 
 

Νοείται ότι, όταν η κεντρική αρχή αγορών δεν είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας, οι κανόνες ανάθεσης σύµβασης τους οποίους εφαρµόζει, συµµορφώνονται 
προς όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οι συµβάσεις που συνάπτονται 
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104(Ι) του 2010. 

δύνανται να υπόκεινται σε αποτελεσµατικές διαδικασίες προσφυγής συγκρίσιµες 
προς εκείνες που προβλέπονται στον περί των διαδικασιών Προσφυγής στον Τοµέα 
της Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµο του 2010. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

  
ΤΜΗΜΑ 1 – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

  
Προκηρύξεις. 

 
 
 

Παράρτηµα VI. 

31.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
γνωστοποιούν, µέσω προκαταρκτικής προκηρύξεως, η οποία 
δηµοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ αγοραστή» που αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) του Παραρτήµατος VΙ, τα ακόλουθα: 

   
  (i) Όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική αξία 

των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο, ανά οµάδες 
προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους 
δώδεκα επόµενους µήνες. Οι οµάδες προϊόντων καθορίζονται 
από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς µε 
παραποµπή στην ονοµατολογία CPV· 

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

των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο, για καθεµία από τις 
κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν 
κατά τους δώδεκα επόµενους µήνες· 
 

  (iii) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των 
συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο τις οποίες προτίθενται 
να συνάψουν. 

    
 (β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), 

αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ 
αγοραστή» το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήψη απόφασης περί 
εγκρίσεως του προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις 
έργων ή οι συµφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν. 

   
 
 
 
 

Παράρτηµα VΙ. 

(γ) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που δηµοσιεύουν την 
προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» αποστέλλουν στην 
Επιτροπή, µε ηλεκτρονικά µέσα και σύµφωνα µε τη µορφή και τις 
λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του 
Παραρτήµατος VΙ, ειδοποίηση µε την οποία ανακοινώνουν τη 
δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 

   
 (δ) Η δηµοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 

(α) του εδαφίου (1) είναι υποχρεωτική µόνο στις περιπτώσεις που οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ασκούν το δικαίωµά τους 
να µειώσουν τις προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών 
σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 34. 

   
 (ε) Το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης 

για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης της 
σύµβασης. 

  
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που επιθυµούν να συνάψουν 
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο κάνοντας χρήση κλειστής διαδικασίας, διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης, ή ανταγωνιστικού διαλόγου 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε την προκήρυξη σύµβασης. 
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 (3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που έχουν συνάψει 

σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν γνωστοποίηση των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης ή της 
συµφωνίας-πλαίσιο το αργότερο σαράντα οκτώ ηµέρες µετά τη σύναψη 
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. 

   
 (β) Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε 

το άρθρο 29, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης των 
αποτελεσµάτων της σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη 
συµφωνία-πλαίσιο. 

   
 (γ) Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης ή της 

συµφωνίας-πλαίσιο δύνανται να µην δηµοσιεύονται, σε περίπτωση που 
η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα µπορούσε να εµποδίσει 
την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, 
και ιδίως προς τα συµφέροντα άµυνας και/ή ασφάλειας, ή να βλάψει τα 
νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 

  
Μή υποχρεωτική 

δηµοσίευση. 
32. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να δηµοσιεύουν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 33, προκηρύξεις για συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην 
υποχρεωτική δηµοσίευση που προβλέπεται στον παρόντα Νόµο. 

  
Σύνταξη και 
λεπτοµέρειες 

δηµοσίευσης των 
προκηρύξεων. 
Παράρτηµα IV. 

33.-(1) Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα IV και, ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα 
έντυπα που εκάστοτε εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

  
 
 
 

Παράρτηµα VΙ. 
 
 
 
 

Παράρτηµα VΙ. 
 

Παράρτηµα VΙ. 

(2) Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς στην Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, µε τη 
µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Παραρτήµατος VΙ, είτε µε άλλα µέσα. Σε περίπτωση εφαρµογής 
της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 34, οι 
προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VΙ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Παραρτήµατος VΙ. 

  
 
 

Παράρτηµα VΙ. 

(3)(α) Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά 
µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VΙ, 
δηµοσιεύονται το αργότερο πέντε ηµέρες από την αποστολή τους. 

   
 
 

Παράρτηµα VI. 

(β) Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στη 
µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται 
στην παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VΙ, δηµοσιεύονται το 
αργότερο δώδεκα ηµέρες µετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση 
της ταχείας διαδικασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 34, 
το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την αποστολή τους. 

   
 (4)(α) Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µία επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
και το κείµενο στη γλώσσα αυτή θεωρείται ως το µόνο αυθεντικό 
κείµενο. Μια περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε 
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προκήρυξης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   
 (β) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, δύνανται δε περαιτέρω να τις δηµοσιεύουν και στον 
εγχώριο τύπο. 

   
 (5)(α) Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δεν δύνανται να 

δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο ή να δηµοσιεύονται στο «προφίλ 
αγοραστή» πριν από την ηµεροµηνία της αποστολής τους στην 
Επιτροπή. 

   
 (β) Οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν δύνανται να 

περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις 
προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο 
«προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 31 και αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της 
ειδοποίησης που εστάλη στην Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο 
«προφίλ αγοραστή». 

   
 (γ) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δύνανται να δηµοσιεύονται στο 

«προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της 
ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη 
µορφή αυτή και αναφέρουν την ηµεροµηνία της εν λόγω αποστολής. 

   
 
 

Παράρτηµα VI. 

(6) Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά 
µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται 
στην παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VΙ περιορίζεται σε περίπου 650 λέξεις. 

  
 (7) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων. 

  
 (8) Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε αναφέροντας την 
ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της 
πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης. 

  
 ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
  

Προθεσµία για την 
παραλαβή των 

αιτήσεων συµµετοχής 
και για την παραλαβή 

των προσφορών. 

34.-(1) Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής και των προσφορών οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύµβασης και το χρόνο 
που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

  
 (2)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε 

δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης και σε περίπτωση 
χρησιµοποίησης του ανταγωνιστικού διαλόγου, η ελάχιστη προθεσµία 
παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά 
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης. 

   
 (β) Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 

προσφορών ανέρχεται σε σαράντα ηµέρες από την ηµεροµηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. 

  
 (3) Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν 
δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή 
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των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) δύναται, 
κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε 36 ηµέρες, αλλά δεν είναι σε καµία 
περίπτωση µικρότερη των 22 ηµερών. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από την 
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και είναι 
αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη- 

  
 

Παράρτηµα ΙV. 
(α) έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στην προκήρυξη 

της σύµβασης όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙV, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της 
προκήρυξης· 

   
 (β) έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µέσα σε διάστηµα 52 ηµερών έως 12 

µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της 
σύµβασης. 

  
 
 

Παράρτηµα VI. 

(4) Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, 
σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στην 
παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VI, η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), , δύναται 
να µειωθεί κατά επτά ηµέρες. 

  
 
 
 
 

Παράρτηµα VI. 

(5) Σύντµηση κατά πέντε ηµέρες των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών που 
καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), επιτρέπεται όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας παρέχει µε ηλεκτρονικό µέσο, και από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI, 
απεριόριστη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού και σε 
όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα, προσδιορίζοντας στο κείµενο της προκήρυξης 
τη διαδικτυακή διεύθυνση από την οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση. Η 
προβλεπόµενη στο παρόν εδάφιο σύντµηση δύναται να προστίθεται στη µείωση 
που προβλέπεται στο εδάφιο (4). 

  
 (6) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισµού και τα 
συµπληρωµατικά έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των 
προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 35, µολονότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα, ή 
όταν οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη 
ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων συµπληρωµατικών των εγγράφων του 
διαγωνισµού, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να δύνανται να λαµβάνουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 

  
 (7) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε 
δηµοσίευση προκήρυξης της σύµβασης, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη 
την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ορίζουν- 

  
 
 
 
 
 

Παράρτηµα VI. 

(α) προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν 
δύναται να είναι µικρότερη των δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 
αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης, ή των δέκα ηµερών, εάν η 
προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το µορφότυπο 
και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στην παράγραφο (3) 
του Παραρτήµατος VI· 

   
 (β) στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, προθεσµία για την παραλαβή 

των προσφορών, η οποία δεν δύναται να είναι µικρότερη των δέκα 
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης για την 
υποβολή των προσφορών. 

  
ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ  
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ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
  

Προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών 

και συµµετοχής σε 
διαπραγµάτευση ή σε 

ανταγωνιστικό 
διάλογο. 

35.-(1) Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση 
προκήρυξης της σύµβασης και στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και 
γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να 
συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, 
στο διάλογο. 

  
 (2) Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαµβάνει- 
  
 (α) είτε ένα αντίτυπο των εγγράφων του διαγωνισµού ή του περιγραφικού 

εγγράφου και όλων των συµπληρωµατικών εγγράφων, 
   
 (β) είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα που αναφέρονται 

στην παράγραφο (α), όταν διατίθενται απευθείας µε ηλεκτρονικά µέσα 
σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου 34. 

   
 (3) Όταν τα έγγραφα του διαγωνισµού, τα περιγραφικά έγγραφα και/ή τα 
συµπληρωµατικά έγγραφα, ευρίσκονται στη κατοχή φορέα αρµόδιας υπηρεσίας 
άλλης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, στην αναφερόµενη στο 
εδάφιο (1) πρόσκληση διευκρινίζονται η διεύθυνση από την οποία δύνανται να 
ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχοµένως, η ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής αίτησης για τα έγγραφα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί 
για την εξασφάλιση τους και οι τρόποι πληρωµής. Η αρµόδια υπηρεσία 
αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς φορείς χωρίς καθυστέρηση µετά 
την παραλαβή της αίτησής τους. 

  
 (4) Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, τα 
περιγραφικά έγγραφα και/ή τα συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρµόδιες υπηρεσίες το 
αργότερο έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την 
παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ή σε περίπτωση 
κλειστής ή ταχείας διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, το αργότερο τέσσερις ηµέρες 
πριν από την εν λόγω προθεσµία. 

  
 (5) Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4), η 
πρόσκληση περιλαµβάνει τουλάχιστον- 

  
 (α) παραποµπή στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη της σύµβασης· 
   
 (β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη 

διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές και τη 
γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: 

   
  Νοείται ότι, στην περίπτωση διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν 
περιέχονται στην πρόσκληση συµµετοχής στο διάλογο αλλά στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών· 

   
 (γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ορισθείσα 

ηµεροµηνία και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των 
διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα 
χρησιµοποιηθούν· 

   
 (δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει, ενδεχοµένως, να επισυναφθούν, είτε 

για την τεκµηρίωση των επαληθεύσιµων δηλώσεων τις οποίες παρέχει ο 
υποψήφιος σύµφωνα µε το άρθρο 39 είτε ως συµπλήρωµα των 
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πληροφοριών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, υπό τους ίδιους 
όρους µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 42 και 43· 

   
 (ε) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, εφόσον 

συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των εν λόγω 
κριτηρίων που χρησιµοποιούνται προκειµένου να καθορισθεί η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, εάν δεν 
περιλαµβάνονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στα έγγραφα του 
διαγωνισµού ή στα περιγραφικά έγγραφα. 

  
Ενηµέρωση των 

υποψηφίων 
και των 

προσφερόντων. 

36.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν γραπτώς, το 
συντοµότερο δυνατόν, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, εφόσον αυτοί 
υποβάλουν σχετική αίτηση στις αναθέτουσες αρχές ή στους αναθέτοντες φορείς, 
σχετικά µε τις ληφθείσες αποφάσεις για την ανάθεση σύµβασης ή για τη σύναψη 
συµφωνίας-πλαίσιο, ή για τους λόγους για τους οποίους λήφθηκε απόφαση να µη 
συναφθεί η σύµβαση ή η συµφωνία-πλαίσιο, για την οποία υπήρξε διαγωνισµός ή 
να κινηθεί νέα διαδικασία. 

  
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν, κατόπιν αιτήσεως 
του ενδιαφερόµενου µέρους και µε την επιφύλαξη του εδαφίου (3), το 
συντοµότερο και εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής 
γραπτής αίτησης, τα ακόλουθα στοιχεία: 

  
 (α) Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της 

υποψηφιότητάς του· 
   
 (β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της 

προσφοράς του, συµπεριλαµβάνοντας ιδίως, για τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 18, αιτιολόγηση της 
απόφασής τους για τη µη ύπαρξη ισοδυναµίας ή της απόφασής τους ότι 
τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και, για τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23, τους λόγους της απόφασής τους για 
µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πληροφοριών 
και της ασφάλειας του εφοδιασµού· 

   
 (γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά η οποία 

απερρίφθη, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της 
επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των 
συµβαλλόµενων µερών της συµφωνίας-πλαίσιο. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίσουν να 
µην κοινοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των 
συµβάσεων ή τη σύναψη των συµφωνιών-πλαίσιο, που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1), εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενδέχεται να εµποδίσει 
την εφαρµογή του νόµου, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, και ιδίως 
τα συµφέροντα άµυνας και/ή ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά 
συµφέροντα οικονοµικών φορέων, δηµόσιων είτε ιδιωτικών, ή τις συνθήκες 
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 

  
 ΤΜΗΜΑ 4 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  

Κανόνες που 
εφαρµόζονται σχετικά 
µε την επικοινωνία. 

37.-(1) Κάθε επικοινωνία καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που 
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο δύνανται, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντος φορέα, να πραγµατοποιούνται ταχυδροµικώς, µε 
τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τα εδάφια (4) και (5), 
τηλεφωνικώς στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο 
(6) ή µε συνδυασµό των µέσων αυτών. 
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 (2) Τα επιλεγόµενα µέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτά και δεν 
δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της πρόσβασης των 
οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. 

  
 (3) Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών 
πραγµατοποιούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των 
δεδοµένων και το απόρρητο των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, ώστε 
οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς να εξετάζουν το περιεχόµενο των 
αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών µόνο µετά τη λήξη της προβλεπόµενης 
προθεσµίας για την υποβολή τους. 

  
 (4) Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα 
καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να µη δηµιουργούν διακρίσεις 
και να είναι γενικώς προσιτά στο κοινό και συµβατά σε σχέση µε τις γενικώς 
χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 

  
 (5) Στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής διαβίβασης και παραλαβής των προσφορών, 
καθώς και στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

  
 
 
 
 
 

Παράρτηµα VIII. 

(α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται 
για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, 
περιλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι διαθέσιµες στα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Επιπλέον, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής 
των προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του Παραρτήµατος VIII· 

   
 
 
 
 

188(Ι) του 2004 
34(I) του 2009. 

(β) τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) οι ηλεκτρονικές προσφορές 
δύναται να απαιτείται να συνοδεύονται από προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για 
Συναφή Θέµατα Νόµο του 2004· 

   
 (γ) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να θεσπίζει συστήµατα εθελοντικής 

πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών 
πιστοποίησης των εν λόγω µηχανισµών· 

   
 (δ) οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, οι 

βεβαιώσεις και οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 40 έως 45 και 
47, εάν δεν είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή, να υποβάλλονται 
πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή των 
προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής. 

  
 (6) Για τη διαβίβαση των αιτήσεων συµµετοχής εφαρµόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

  
 (α) Οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων 

δύνανται να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά· 
   
 (β) όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να 

αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους· 

   
 (γ) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν να 

επιβεβαιώνονται ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα οι αιτήσεις 
συµµετοχής που υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία, εφόσον τούτο είναι 
αναγκαίο για λόγους νοµικής απόδειξης. Στην περίπτωση αυτή, η 
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αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας επισηµαίνει στην προκήρυξη 
της σύµβασης τη σχετική απαίτηση καθώς και την προθεσµία εντός της 
οποίας πρέπει να αποσταλεί η εν λόγω επιβεβαίωση. 

  
 ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
  

Περιεχόµενο των 
πρακτικών.  

38.-(1) Για κάθε σύµβαση και κάθε συµφωνία-πλαίσιο οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς συντάσσουν πρακτικά προκειµένου να επιβεβαιώνεται ότι η 
διαδικασία επιλογής διεξήχθη µε διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, τα οποία 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

  
 (α) Την ονοµασία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα, το αντικείµενο και την αξία της σύµβασης ή της 
συµφωνίας-πλαίσιο· 

   
 (β) την επιλεγείσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης· 
   
 (γ) σε περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, τις περιστάσεις που 

αιτιολογούν την εφαρµογή της εν λόγω διαδικασίας· 
   
 (δ) σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση προκήρυξης σύµβασης, τις περιστάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 27 και αιτιολογούν την εφαρµογή της εν λόγω διαδικασίας 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της υπέρβασης των 
προθεσµιών που προβλέπονται στην επιφύλαξη της υποπαραγράφου (i) 
της παραγράφου (γ) του άρθρου 27 και στη δεύτερη επιφύλαξη της 
υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (δ) του άρθρου 27 και 
αιτιολόγηση της υπέρβασης του ορίου 50% που προβλέπεται στην 
επιφύλαξη του σηµείου (B) της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (δ) 
του άρθρου 27· 

   
 (ε) ενδεχοµένως, τους λόγους που δικαιολογούν συµφωνία-πλαίσιο 

διάρκειας που υπερβαίνει τα επτά έτη· 
   
 (στ) τα ονόµατα των επιλεγέντων υποψηφίων και τους λόγους της επιλογής 

τους· 
   
 (ζ) τα ονόµατα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους της 

απόρριψής τους· 
   
 (η) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών· 
   
 (θ) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της 

προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τµήµα της 
σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο που ο ανάδοχος προτίθεται ή 
υποχρεούται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους· 

   
 (ι) εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποφάσισε να µη συνάψει τη σύµβαση ή τη 
συµφωνία-πλαίσιο. 

   
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα 
µέτρα για την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που 
διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν, µέσω της Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος της, τα πρακτικά ή τα 
κυριότερα στοιχεία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

  
ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
Έλεγχος της 

καταλληλότητας των 
υποψηφίων και 

επιλογή των 
συµµετεχόντων και 

ανάθεση των 
συµβάσεων. 

39.-(1) Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στα 
άρθρα 48 και 50, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 19, αφού οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ελέγξουν την καταλληλότητα εκείνων των 
οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 40 ή του άρθρου 41. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υπό αναφορά 
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής επάρκειας, των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή 
ικανοτήτων που καθορίζονται στα άρθρα 42 έως 47 και, ενδεχοµένως, των 
αµερόληπτων κανόνων και κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του 
παρόντος άρθρου. 

  
 (2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν ελάχιστα 
επίπεδα ικανοτήτων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 42 και 43. Η έκταση των οριζόµενων στα άρθρα 42 και 43 πληροφοριών 
καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων που απαιτούνται για µια 
συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης 
και να είναι ανάλογα προς αυτό. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται στην 
προκήρυξη της σύµβασης. 

  
 (3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε 

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού καθώς και στον ανταγωνιστικό 
διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι 
προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν σε 
διάλογο. Στην περίπτωση αυτή- 

   
  (i) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν 

στην προκήρυξη της σύµβασης τα αντικειµενικά και αµερόληπτα 
κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν, τον 
ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που προβλέπουν να καλέσουν και, 
ενδεχοµένως, το µέγιστο αριθµό. Ο ελάχιστος αριθµός 
υποψηφίων που προτίθενται να καλέσουν δεν δύναται να είναι 
κατώτερος από τρεις· 

    
  (ii) ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται εν συνεχεία από τις 

αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς είναι τουλάχιστον 
ίσος προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που έχει καθορισθεί 
εκ των προτέρων, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων 
υποψηφίων. 

    
 (β) Στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα 

κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι µικρότερος 
από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται 
να συνεχίσει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους 
που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες. 

    
 (γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θεωρήσει ότι ο αριθµός 

των κατάλληλων υποψηφίων είναι πολύ µικρός για την εξασφάλιση 
πραγµατικού ανταγωνισµού, δύναται να αναστείλει τη διαδικασία και να 
δηµοσιεύσει εκ νέου την αρχική προκήρυξη σύµφωνα µε το εδάφιο (2) 
του άρθρου 31 και το άρθρο 33, ορίζοντας νέα προθεσµία για την 
υποβολή αιτήσεων συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι 
που επελέγησαν από την πρώτη δηµοσίευση και οι υποψήφιοι που 
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επιλέγονται από τη δεύτερη δηµοσίευση προσκαλούνται σύµφωνα µε το 
άρθρο 35: 

   
  Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διατηρεί τη 

δυνατότητα να ακυρώσει την υπό εξέλιξη διαδικασία και να 
δροµολογήσει νέα διαδικασία. 

  
 (4) Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας δεν δύναται να συµπεριλάβει άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν 
υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ούτε υποψηφίους που δεν διαθέτουν τις 
απαιτούµενες ικανότητες. 

  
 (5) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της 
προβλεπόµενης στο εδάφιο (3) του άρθρου 26 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 28 
δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς 
διαπραγµάτευση προσφορών, επιβάλλουν τον περιορισµό αυτό εφαρµόζοντας τα 
κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορίσει στα έγγραφα της σύµβασης, 
περιλαµβανοµένης της προκήρυξης της σύµβασης. Στην τελική φάση ο αριθµός 
αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων λύσεων ή υποψηφίων. 

  
 ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  

Προσωπική 
κατάσταση του 

υποψηφίου ή του 
προσφέροντος. 

40.-(1) Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση κάθε υποψήφιος ή 
προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

  
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L 351, 
21.12.1998, σ.1. 

(α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου· 

   
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: C 195, 
25.6.1997, σ.1. 

 
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L 192, 
31.07.2003, σ.54. 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ· 

   
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: C 316, 
27.11.1995, σ.49. 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

   
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L 164, 
22.06.2002, σ.3. 

(δ) τροµοκρατικό έγκληµα ή παράβαση συνδεόµενη µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, ή 
απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο· 

   
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L 309, 
25.11.2005, σ.15. 

(ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ. 

   
  Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται µε 

αιτιολογηµένη απόφασή τους να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση του 
παρόντος εδαφίου, για επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος: 

   
  Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος 

εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ζητούν, οσάκις 
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απαιτείται, από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να 
προσκοµίζουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και 
δύνανται, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των 
εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες 
αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων. Όταν 
οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος εκτός εκείνου της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας δύναται να ζητά τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών του άλλου 
κράτους µέλους. Λαµβανοµένης υπόψη της εθνικής νοµοθεσίας του 
κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένοι οι υποψήφιοι ή οι 
προσφέροντες, τα αιτήµατα αυτά αφορούν τα νοµικά και/ή φυσικά 
πρόσωπα, περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών 
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου που έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του 
προσφέροντος. 

  
 (2) Κάθε οικονοµικός φορέας δύναται να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη 
σύµβαση, όταν- 

  
 (α) τελεί υπό πτώχευση ή υπό εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

   
 (β) έχει εναντίον του κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

   
 (γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου 

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις, µε την οποία απόφαση 
διαπιστώνεται αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, 
όπως, για παράδειγµα, η παράβαση υπάρχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε 
την εξαγωγή αµυντικού εξοπλισµού και/ή εξοπλισµού ασφάλειας· 

   
 (δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 

αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να 
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, όπως, για 
παράδειγµα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά στην ασφάλεια των 
πληροφοριών ή του εφοδιασµού, στο πλαίσιο προηγούµενης σύµβασης· 

   
 (ε) έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων των προστατευµένων βάσεων δεδοµένων, ότι 
δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισµό 
κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους µέλους· 

   
 (στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή τις νοµοθετικές 
διατάξεις της ∆ηµοκρατίας· 

   
 (ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή 

των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
∆ηµοκρατίας· 

   



 

173(I)/2011 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 39 of 65 

 

 (η) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος τµήµατος 
ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

  
 (3) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δέχονται ως επαρκή απόδειξη του 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1) και στις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (2)- 

  
 (α) για το εδάφιο (1) και για τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου 

(2), την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου εκδοθέντος από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω 
προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
αυτές· 

   
 (β) για τις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (2), πιστοποιητικό 

εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους: 
   
  Νοείται ότι, στην περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τέτοιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή σε περίπτωση που το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το οικείο κράτος δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και στις παραγράφους (α), 
(β) ή (γ) του εδαφίου (2), το εν λόγω έγγραφο ή πιστοποιητικό δύναται 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή, αν στο 
οικείο κράτος δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
οικείου κράτους. 

  
 (4) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων µεριµνά για την πληροφόρηση της 
Επιτροπής σχετικά µε το ποιες αρχές και οργανισµοί έχουν αρµοδιότητα στη 
∆ηµοκρατία για την έκδοση των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που 
αναφέρονται στο εδάφιο (3). Η ανακοίνωση αυτή δεν επηρεάζει το ισχύον δίκαιο σε 
ζητήµατα προστασίας των δεδοµένων. Η ίδια αρχή πληροφορεί και τις αναθέτουσες 
αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς της ∆ηµοκρατίας για το ποιες αρχές και οργανισµοί 
των κρατών µελών έχουν αντίστοιχα αρµοδιότητα έκδοσης των εν λόγω εγγράφων, 
άλλων πιστοποιητικών ή δηλώσεων. 

  
Καταλληλότητα για 

την άσκηση της 
επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

 
Παράρτηµα VΙΙ. 
Παράρτηµα VΙΙ. 
Παράρτηµα VΙΙ. 
Παράρτηµα VΙΙ. 

41.-(1) Όταν ο υποψήφιος απαιτείται να είναι εγγεγραµµένος σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο του κράτους µέλους καταγωγής ή εγκατάστασής του για να ασκήσει 
την επαγγελµατική του δραστηριότητα, δύναται να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή 
του στο εν λόγω µητρώο ή να προσκοµίσει ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως 
ορίζονται στο µέρος Α του Παραρτήµατος VΙΙ για τις συµβάσεις έργων, στο µέρος Β 
του Παραρτήµατος VΙΙ για τις συµβάσεις προµηθειών και στο µέρος Γ του 
Παραρτήµατος VΙΙ για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα VΙΙ είναι ενδεικτικοί. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων, 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη οποιαδήποτε αλλαγή των 
σχετικών µητρώων που τηρούνται στη ∆ηµοκρατία και των αποδεικτικών µέσων που 
αναφέρονται στους καταλόγους αυτούς. 

  
 (2) Στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν ειδική άδεια ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να είναι σε 
θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
άδεια αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. 

  
 (3) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
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Οικονοµική και 

χρηµατοπιστωτική 
επάρκεια. 

42.-(1) Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια του οικονοµικού φορέα δύναται, 
κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

  
 (α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχοµένως, πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων· 
   
 (β) ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η 

δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας· 

   
 (γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχοµένως, περί 

του κύκλου εργασιών του τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείµενο της σύµβασης για τα τρία το πολύ τελευταία διαθέσιµα 
οικονοµικά έτη, ανάλογα µε την ηµεροµηνία ίδρυσης ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, στο µέτρο που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιµες. 

  
 (2) Ένας οικονοµικός φορέας δύναται, εφόσον παρίσταται ανάγκη και για 
συγκεκριµένη σύµβαση, να επικαλεσθεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως 
της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία µέσα, προσκοµίζοντας για 
παράδειγµα τη σχετική δέσµευση των εν λόγω φορέων. 

  
 (3) Υπό τους ίδιους όρους µε εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), µια 
κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 6 δύναται να επικαλεσθεί 
τις δυνατότητες των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

  
 (4) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν στην προκήρυξη της 
σύµβασης ποιο ή ποια από τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1) δικαιολογητικά επέλεξαν 
καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν. 

  
 (5) Αν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, δύναται να 
αποδείξει την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκειά του µε οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κρίνει κατάλληλο. 

  
Τεχνικές ή/και 
επαγγελµατικές 

ικανότητες. 

43.-(1) Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων δύνανται, κατά γενικό 
κανόνα, να αποδεικνύονται µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, 
ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των 
προµηθειών ή των υπηρεσιών: 

  
 (α)(i) Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά τα τελευταία 

πέντε έτη, συνοδευόµενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 
σηµαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, 
το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα 
εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες του επαγγέλµατος και αν 
περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω 
πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρµόδια για την έκδοσή 
τους αρχή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα· 

   
 (ii) υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

ή των κυριοτέρων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά 
τα πέντε τελευταία έτη, µε αναφορά στα διαλαµβανόµενα ποσά, στις 
ηµεροµηνίες και στους αποδέκτες, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δηµόσιοι ή 
ιδιώτες. Οι παραδόσεις και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται- 
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  (Α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, µε 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια 
αρχή· 

    
  (Β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης αγοραστής, µε βεβαίωση του 

αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του 
οικονοµικού φορέα· 

    
 (β) µε υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε 

ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως δε 
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για 
συµβάσεις έργων, µε υπόδειξη των προσώπων ή υπηρεσιών που ο 
εργολήπτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου· 

   
 (γ) µε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο 

οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των µέσων 
µελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την 
πνευµατική ιδιοκτησία· 

   
 (δ) µε έλεγχο διενεργούµενο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

ή, εξ ονόµατός της/του, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, µε την επιφύλαξη της 
συναίνεσης του οργανισµού αυτού, σχετικά µε το παραγωγικό δυναµικό του 
προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· 

   
 (ε) για τις συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που συµπεριλαµβάνουν 

εργασίες ή υπηρεσίες χωροθέτησης και εγκατάστασης, µε αναφορά των 
τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του οικονοµικού φορέα 
και/ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των 
υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών· 

   
 (στ) για τις συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο στις ενδεδειγµένες 

περιπτώσεις, µε αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
δύναται να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης· 

   
 (ζ) µε δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθµός των 
στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια· 

   
 (η) µε περιγραφή των µηχανηµάτων, των υλικών και του τεχνικού εξοπλισµού 

καθώς και του αριθµού του προσωπικού και της τεχνογνωσίας και/ή των 
πηγών εφοδιασµού - περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν βρίσκεται 
εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης, για την 
αντιµετώπιση ενδεχοµένως αυξηµένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση 
της συντήρησης, του εκσυγχρονισµού ή των προσαρµογών των προµηθειών 
που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης· 

   
 (θ) όσον αφορά τα προς παράδοση προϊόντα, µε προσκόµιση των ακόλουθων 

στοιχείων: 
   
  (i) δείγµατα, περιγραφή και/ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των 

οποίων πρέπει να βεβαιώνεται εάν το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή ή 
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ο αναθέτων φορέας· 
    
  (ii) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή οργανισµούς 

ελέγχου της ποιότητας µε αναγνωρισµένες αρµοδιότητες, µε τα 
οποία βεβαιώνεται η συµµόρφωση των προϊόντων, που 
επαληθεύεται µε παραποµπή σε ορισµένες προδιαγραφές ή 
πρότυπα· 

    
 (ι) εφόσον πρόκειται για συµβάσεις που αφορούν, απαιτούν και/ή 

περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στο 
απαιτούµενο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα επίπεδο 
προστασίας: 

   
  Νοείται ότι, όσο δεν υπάρχει σε κοινοτικό επίπεδο εναρµόνιση των εθνικών 

συστηµάτων διαπίστευσης ασφάλειας, τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία 
πρέπει να συµµορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις της αντίστοιχης 
νοµοθεσίας που ισχύει στη ∆ηµοκρατία για τη διαπίστευση ασφάλειας. Η 
αρµόδια προς τούτο αρχή στη ∆ηµοκρατία αναγνωρίζει τις διαπιστεύσεις 
ασφάλειας τις οποίες θεωρεί ισοδύναµες εκείνων που εκδίδονται σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία στη ∆ηµοκρατία, διατηρώντας τη δυνατότητα να διεξάγει 
και να λαµβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο: 

   
  Νοείται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται- 
   
  (i) κατά περίπτωση, να χορηγεί στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν 

ακόµη διαπίστευση ασφάλειας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν 
την εν λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει τη 
δυνατότητα αυτή και την προθεσµία στην προκήρυξη της 
σύµβασης· 

    
  (ii) να ζητήσει από την εθνική αρχή ασφάλειας του κράτους του 

υποψηφίου ή από την αρχή ασφάλειας που έχει ορισθεί από το εν 
λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων και 
εγκαταστάσεων που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν, τις 
βιοµηχανικές και διοικητικές διαδικασίες που θα εφαρµοσθούν, 
τους τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών και/ή την κατάσταση 
του προσωπικού που ενδέχεται να απασχοληθεί για την εκτέλεση 
της σύµβασης. 

  
 (2) Ένας οικονοµικός φορέας δύναται, όπου παρίσταται ανάγκη και για συγκεκριµένη 
σύµβαση, να επικαλεσθεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής 
φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα 
µέσα, παραδείγµατος χάρη µε την προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων αυτών να 
θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τα αναγκαία µέσα. 

  
 (3) Υπό τους ίδιους όρους µε εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), µια 
κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 6 δύναται να επικαλεσθεί 
τις ικανότητες των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

  
 (4) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο 
προµήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, την 
παροχή υπηρεσιών και/ή την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων 
να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες ή να κατασκευάσουν την εγκατάσταση ή τα έργα 
δύναται να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, 
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της πείρας και της αξιοπιστίας τους. 
  
 (5) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ορίζει στην προκήρυξη της σύµβασης 
ποια από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έχει επιλέξει και ποια 
άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν. 

  
 (6) Αν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, δύναται να 
αποδείξει την τεχνική και/ή επαγγελµατική ικανότητά του µε οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κρίνει κατάλληλο. 

  
Πρότυπα που 

εφαρµόζονται από τα 
συστήµατα 
διαχείρισης 
ποιότητας. 

44. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την προσκόµιση 
πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους εγκεκριµένους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα ορισµένων προτύπων 
που εφαρµόζονται από τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς παραπέµπουν σε συστήµατα διαχείρισης ποιότητας βασιζόµενα 
στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιούµενα από ανεξάρτητους εγκεκριµένους 
οργανισµούς, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαπίστευση και πιστοποίηση. 
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα 
πιστοποιητικά από ανεξάρτητους εγκεκριµένους οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη µέλη και αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητας τα οποία προσκοµίζονται από τους οικονοµικούς φορείς. 

  
Πρότυπα 

περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

45. Εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς, στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43, απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισµούς και 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας τηρεί ορισµένα πρότυπα όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο κοινοτικό σύστηµα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, πιστοποιούµενα από 
οργανισµούς που λειτουργούν βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από 
οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη και αποδέχονται και άλλα ισοδύναµα 
αποδεικτικά στοιχεία για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκοµίζονται 
από τους οικονοµικούς φορείς. 

  
Συµπληρωµατική 
τεκµηρίωση και 
πληροφορίες. 

46. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν κατ’ εφαρµογή των άρθρων 40 έως 45. 

    
Επίσηµοι κατάλογοι 

εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων 
και πιστοποίηση από 

δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς 

οργανισµούς 
πιστοποίησης. 

47.-(1) (α) Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Μέρους, η Αρµόδια Αρχή 
∆ηµόσιων Συµβάσεων δύναται είτε να µεριµνήσει για την κατάρτιση 
επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών ή 
παρόχων υπηρεσιών είτε να οργανώσει σύστηµα πιστοποίησης από 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς πιστοποίησης. 

    
  (β) Σε περίπτωση κατάρτισης επίσηµου καταλόγου, η Αρµόδια Αρχή 

∆ηµόσιων Συµβάσεων προσαρµόζει τις προϋποθέσεις εγγραφής στους 
καταλόγους αυτούς, καθώς και τις προϋποθέσεις που αφορούν στην 
έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισµούς πιστοποίησης στις 
διατάξεις του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α) έως (δ) και (η) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 40, του άρθρου 41, των εδαφίων (1), (4) και 
(5) του άρθρου 42, των παραγράφων (α) έως (θ) του εδαφίου (1) και 
των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 43, του άρθρου 44, και, 
ενδεχοµένως, του άρθρου 45. 



 

173(I)/2011 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 44 of 65 

 

    
  (γ) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων προσαρµόζει, επίσης, τις 

προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους στο εδάφιο (2) του άρθρου 
42 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 43, για τις αιτήσεις εγγραφής που 
υποβάλλουν οικονοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο και που 
επικαλούνται πόρους διατιθέµενους σε αυτούς από άλλες επιχειρήσεις 
του οµίλου. Αυτοί οι φορείς πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να 
αποδεικνύουν στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων ή στον 
οργανισµό πιστοποίησης ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη 
τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την 
εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 
συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο (β) πιο πάνω και τις οποίες επικαλούνται οι φορείς 
αυτοί για την εγγραφή τους. 

  
 (2) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή που 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµό πιστοποίησης δύνανται, για την εκάστοτε 
σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές ή στους αναθέτοντες φορείς 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα 
πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

  
 (3) Η εγγραφή ενός οικονοµικού φορέα στους επίσηµους καταλόγους κράτους µέλους 
άλλου από τη ∆ηµοκρατία, πιστοποιούµενη από την αρµόδια αρχή του εν λόγω άλλου 
κράτους µέλους που τηρεί τον επίσηµο κατάλογο ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 
προς έναν οικονοµικό φορέα από τον οργανισµό πιστοποίησης κράτους µέλους άλλου 
από τη ∆ηµοκρατία, δεν συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς 
της ∆ηµοκρατίας, τεκµήριο καταλληλότητας του εν λόγω οικονοµικού φορέα παρά 
µόνο σε σχέση µε τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (1) και στις παραγράφους (α) έως (δ) 
και (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 40, στο άρθρο 41, στις παραγράφους (β) και (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 42, στις παραγράφους (α)(i) και (β) έως (ζ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 43 για τους εργολήπτες, στις παραγράφους (α)(ii), (β) έως (ε) και (θ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 43 για τους προµηθευτές και στις παραγράφους (α)(ii), (β) έως 
(ε) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 43 για τους παρόχους υπηρεσιών. 

  
 (4) Οι πληροφορίες που δύνανται να συναχθούν από την εγγραφή στους επίσηµους 
καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αµφισβήτηση, εκτός εάν τούτο 
αιτιολογείται γραπτώς. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε 
σύµβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονοµικό φορέα. 

  
 (5) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της ∆ηµοκρατίας εφαρµόζουν τα 
εδάφια (3) και (4) αναφορικά µε οικονοµικούς φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε 
επίσηµους καταλόγους άλλου κράτους µέλους µόνο εφόσον οι εν λόγω φορείς είναι 
εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος το οποίο τηρεί τον επίσηµο κατάλογο. 

  
 (6)(α) Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο 

κατάλογο που τηρείται στη ∆ηµοκρατία ή για την πιστοποίησή τους από 
τους οργανισµούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν είναι δυνατόν να 
ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται 
από τους οικονοµικούς φορείς της ∆ηµοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, 
όχι άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 40 έως 44 και, ενδεχοµένως, 
στο άρθρο 45: 

   
  Νοείται ότι, οι οικονοµικοί φορείς των άλλων κρατών µελών δεν δύναται να 
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υποχρεωθούν σε εγγραφή ή πιστοποίηση για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
σε σύµβαση. 

   
 (β) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα 

πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη και 
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα. 

  
 (7) Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγραφή τους σε 
επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Η αρχή που συντάσσει τον εν λόγω 
κατάλογο ή ο αρµόδιος οργανισµός πιστοποίησης ενηµερώνει τον οικονοµικό φορέα 
για την απόφασή της/του αναφορικά µε το αίτηµα του οικονοµικού φορέα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα. 

  
 (8) Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οργανισµοί που 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. 

  
 (9) Σε περίπτωση κατάρτισης επίσηµου καταλόγου ή οργάνωσης συστήµατος 
πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων ανακοινώνει στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή τη διεύθυνση του 
οργανισµού στον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις. 

  
 ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
  

Κριτήρια ανάθεσης 
των συµβάσεων. 

48.-(1) Με την επιφύλαξη των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία σχετικά µε την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, τα 
κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 
τις συµβάσεις είναι- 

  
 (α) εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, διάφορα κριτήρια που συνδέονται µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης σύµβασης, όπως η ποιότητα, η τιµή, η τεχνική αξία, ο 
λειτουργικός χαρακτήρας, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος 
λειτουργίας, το κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η 
αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική συνδροµή, η 
ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης, η 
ασφάλεια του εφοδιασµού, η διαλειτουργικότητα και τα επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά· ή 

   
 (β) αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 
  
 (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), στην προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα 
έγγραφα της σύµβασης, περιλαµβανοµένων της προκήρυξης της σύµβασης, των 
εγγράφων του διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων περιγραφικών ή 
συµπληρωµατικών έγγραφων, τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα 
επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς. Η στάθµιση αυτή δύναται να εκφράζεται µε την πρόβλεψη µιας 
κλίµακας µε το κατάλληλο εύρος. 

  
 (3) Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, δεν είναι 
δυνατή η στάθµιση για λόγους που δύνανται να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας επισηµαίνει, στα έγγραφα της σύµβασης, περιλαµβανοµένων της 
προκήρυξης της σύµβασης, των εγγράφων του διαγωνισµού και οποιωνδήποτε άλλων 
περιγραφικών ή συµπληρωµατικών έγγραφων, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των 
κριτηρίων. 

  
Χρησιµοποίηση 49.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
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ηλεκτρονικών 
πλειστηριασµών. 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικό 
πλειστηριασµό µε βάση Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

  
 (2) Στις κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες µε διαπραγµάτευση κατά τις οποίες 
δηµοσιεύεται προκήρυξη σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, 
διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, νοουµένου ότι οι προδιαγραφές της 
σύµβασης δύνανται να καθορισθούν µε ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δύναται να χρησιµοποιείται κατά τον νέο διαγωνισµό 
µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (4) του άρθρου 29. 

  
 (3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός βασίζεται- 
  
 (α) είτε µόνον στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται µε κριτήριο την 

χαµηλώτερη τιµή· 
  
 (β) είτε στις τιµές και/ή στις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που 

επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. 

  
  (4) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να προσφύγουν 
σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό αναφέρουν τούτο στην προκήρυξη της σύµβασης. Τα 
έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες: 

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

πλειστηριασµού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς 
κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά· 

  
 (β) τα ενδεχόµενα όρια των τιµών που δύνανται να προσφερθούν, όπως τα όρια 

αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης· 
  
 (γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη 

διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και τη χρονική στιγµή που, 
ενδεχοµένως, τίθενται στη διάθεσή τους· 

  
 (δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασµού· 
  
 (ε) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προσφέροντες δύνανται να 

προσφοροδοτήσουν, και ιδίως τις κατ’ ελάχιστον αποκλίσεις που, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, απαιτούνται προς τούτο· 

  
 (στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα 

και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 
  
 (5) Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών 
σύµφωνα µε το επιλεγµένο κριτήριο/ τα επιλεγµένα κριτήρια ανάθεσης και µε τη 
στάθµισή τους, όπως έχει καθορισθεί. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων να 
υποβάλουν νέες τιµές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση αυτή, περιέχει όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το 
χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την 
ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός 
δύναται να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός 
δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιµες ηµέρες από την 
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ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων. 
  
 (6) Όταν γίνεται η ανάθεση µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, η αναφερόµενη στο εδάφιο (5) πρόσκληση συνοδεύεται 
από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου 
προσφέροντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 48 και σε αυτήν αναφέρεται και ο µαθηµατικός τύπος που θα 
χρησιµοποιηθεί κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό για την αυτόµατη ανακατάταξη 
των προσφορών σε συνάρτηση µε τις νέες τιµές ή/και τις νέες αξίες που θα 
υποβληθούν. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος περιλαµβάνει τους συντελεστές στάθµισης 
όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για τον προσδιορισµό της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, σύµφωνα µε τα έγγραφα της 
σύµβασης. Προς τούτο, οι ενδεχόµενες κλίµακες τιµών ανάγονται προηγουµένως σε 
µια συγκεκριµένη τιµή: 

  
 Νοείται ότι, στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται 
χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε τύπο εναλλακτικής προσφοράς. 

  
 (7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αµέσως σε όλους τους προσφέροντες 
τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν ανά πάσα 
στιγµή την κατάταξή τους, και δύνανται να τους γνωστοποιούν και άλλα 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε άλλες προσφερόµενες τιµές ή ποσά, υπό τον όρο 
ότι τούτο προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι αναθέτουσες αρχές ή 
οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επίσης, ανά πάσα στιγµή, να ανακοινώνουν τον αριθµό 
των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού, αλλά δεν δύνανται, σε καµία 
περίπτωση, να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή 
των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 

  
 (8) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς ολοκληρώνουν τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασµό σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 

  
 (α) Κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, όπως καθορίζεται εκ των 

προτέρων στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό· 
  
 (β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Για την 
περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
επισηµαίνουν στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό την 
προθεσµία που θα τηρήσουν µετά τη λήψη της τελευταίας προσφοράς πριν 
κλείσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό· 

  
 (γ) όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως 

καθορίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό: 
  
 Νοείται ότι, αν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποφασίσει να 
ολοκληρώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό σύµφωνα µε την παράγραφο (γ), 
ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο (β), η 
πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό αναφέρει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης 
του πλειστηριασµού. 

  
 (9) Αφού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 48 και µε βάση τα 
αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 

  
 (10) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιµοποιούν 
τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να 
περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή να τροποποιεί το αντικείµενο της 
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σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη δηµοσίευση της προκήρυξης της σύµβασης 
και έχει προσδιορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης. 

  
Ασυνήθιστα χαµηλές 

προσφορές. 
 

50.-(1) Εάν, για µια δεδοµένη σύµβαση, οποιαδήποτε προσφορά εµφανίζεται ως 
ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας, πριν απορρίψει την εν λόγω προσφορά, ζητά γραπτώς τις 
διευκρινίσεις που θεωρεί χρήσιµες σε σχέση µε τη σύνθεση της προσφοράς. Οι 
διευκρινίσεις αυτές δύνανται να αφορούν, ιδίως- 

  
 (α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου 

κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών· 
  
 (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου ή για την προµήθεια των 
προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών· 

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

προτείνονται από τον προσφέροντα· 
  
 (δ) την τήρηση των διατάξεων περί των συνθηκών και όρων απασχόλησης και 

των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία που ισχύουν στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου, της υπηρεσίας ή της προµήθειας· 

  
 (ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
  
 (2) H αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον 
προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

  
 (3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, όταν διαπιστώνει ότι µια προσφορά 
είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, 
δύναται να απορρίψει την εν λόγω προσφορά αποκλειστικά µε την αιτιολογία αυτή, 
µόνον εφόσον διαβουλευθεί µε τον προσφέροντα και εφόσον ο τελευταίος δεν είναι σε 
θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί νοµίµως. Όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες 
αυτές, ενηµερώνει, µέσω της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων, σχετικά την 
Επιτροπή. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ  

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 

  
Πεδίο εφαρµογής. 51.-(1) Όταν, σύµφωνα µε τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 21 εφαρµόζεται το παρόν 

Μέρος, οι ανάδοχοι οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς 
εφαρµόζουν τους κανόνες των άρθρων 52 έως 54 κατά την ανάθεση υπεργολαβιών σε 
τρίτους. 

  
 (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν θεωρούνται "τρίτοι" οι επιχειρήσεις, οι 
οποίες συνιστούν την κοινοπραξία που συστάθηκε για να αναλάβει τη σύµβαση, ούτε 
οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις αυτές. 

  
 (3) Ο προσφέρων περιλαµβάνει εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω επιχειρήσεων στην 
προσφορά του. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται σε συνάρτηση µε τις µεταβολές που 
σηµειώνονται στους δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων. 

  
Γενικές αρχές. 52. Ο ανάδοχος ενεργεί µε διαφάνεια και µεταχειρίζεται όλους τους δυνητικούς 
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υπεργολάβους ισότιµα και χωρίς διακρίσεις. 
  

Κατώτατα όρια και 
κανόνες 

δηµοσιότητας. 

53.-(1) Όταν ο ανάδοχος, ο οποίος δεν είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
αναθέτει σύµβαση υπεργολαβίας, της οποίας η εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 9, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή µε 
προκήρυξη υπεργολαβίας. 

  
 

Παράρτηµα V. 
(2) Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα V και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν χρήσιµες από τον 
ανάδοχο, εν ανάγκη µε την έγκριση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 
Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας συντάσσονται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µορφή 
που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει της συµβουλευτικής διαδικασίας του άρθρου 67, 
παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. 

  
 (3) Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα εδάφια (2) έως (5) 
του άρθρου 33. 

  
 (4) ∆εν απαιτείται προκήρυξη υπεργολαβίας όταν η σύµβαση υπεργολαβίας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 27. 

  
 (5) Οι ανάδοχοι δύνανται να εκδίδουν, σύµφωνα µε το άρθρο 33, προκηρύξεις 
συµβάσεων υπεργολαβίας για τις οποίες δεν απαιτείται δηµοσιότητα. 

  
 (6) (α) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, επίσης, να 

προβλέπουν ότι ο ανάδοχος είναι δυνατόν να εκπληρώνει την 
απαίτηση υπεργολαβίας που προβλέπεται στα εδάφια (3) ή (4) του 
άρθρου 21 αναθέτοντας, στη βάση συµφωνίας-πλαίσιο, συµβάσεις 
υπεργολαβίας οι οποίες συνάπτονται σύµφωνα µε τους 
διαδικαστικούς κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 54 και 
στα εδάφια (1) έως (5) του παρόντος άρθρου. 

    
  (β) Οι συµβάσεις υπεργολαβίας που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο 

κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (α), ανατίθενται 
τηρουµένων των όρων που προβλέπει η συµφωνία-πλαίσιο και 
δύνανται να ανατεθούν µόνο σε οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν 
αρχικά στη συµφωνία-πλαίσιο. Κατά την ανάθεση των συµβάσεων, οι 
συµβαλλόµενοι προτείνουν πάντοτε όρους που συνάδουν προς τους 
όρους της συµφωνίας-πλαίσιο. 

    
  (γ) Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

επτά έτη, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται 
λαµβανοµένου υπόψη του προβλεπόµενου κύκλου ζωής 
οποιωνδήποτε παραδιδόµενων ειδών, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων, 
και των τεχνικών δυσκολιών, τις οποίες ενδέχεται να προκαλέσει η 
αλλαγή προµηθευτή. 

    
  (δ) Οι συµφωνίες-πλαίσιο δεν δύνανται να χρησιµοποιούνται 

καταχρηστικώς ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να 
νοθεύει τον ανταγωνισµό. 

  
 (7) Για την ανάθεση σύµβασης υπεργολαβίας, της οποίας η εκτιµώµενη αξία, χωρίς 
ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 9, οι ανάδοχοι εφαρµόζουν τις 
αρχές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 
διαφάνεια και τον ανταγωνισµό. 

  
 (8) Το άρθρο 10 εφαρµόζεται στον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων 
υπεργολαβίας. 
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Κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής των 
υπεργολάβων. 

54.-(1) Στην προκήρυξη υπεργολαβίας, ο ανάδοχος αναφέρει τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που θα εφαρµόσει όσον αφορά την ποιοτική επιλογή των 
υπεργολάβων. Όλα τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειµενικά, χωρίς διακρίσεις 
και συνεπή προς τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα όσον αφορά την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια 
σύµβαση. Οι απαιτούµενες ικανότητες πρέπει να συνδέονται άµεσα µε το αντικείµενο 
της σύµβασης υπεργολαβίας και τα απαιτούµενα επίπεδα ικανότητας πρέπει να είναι 
ανάλογα προς αυτό. 

  
 (2) Ο ανάδοχος δεν απαιτείται να προχωρήσει σε ανάθεση υπεργολαβίας, εφόσον 
αποδείξει, µε τρόπο που πείθει την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ότι 
κανείς από τους υπεργολάβους που συµµετέχουν στον διαγωνισµό ή καµία από τις 
προσφορές τους δεν δύναται να ανταποκριθεί στα κριτήρια που αναφέρονται στην 
προκήρυξη υπεργολαβίας, µε αποτέλεσµα ο ανάδοχος να µην είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κύριας σύµβασης. 

  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ ΟΙ 

ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ  
  

Εφαρµοστέες 
διαδικασίες. 

55. Όταν οι ανάδοχοι είναι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς και αναθέτουν 
συµβάσεις υπεργολαβίας, συµµορφώνονται προς τις διατάξεις περί κύριων συµβάσεων 
που προβλέπονται στα Μέρη Ι και ΙΙ. 

  
 ΜΕΡΟΣ V – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 
  

Αδικήµατα. 56.-(1) Κάθε πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε 
πληροφορία, γραπτή ή προφορική, διαβαθµισµένη ή µη, που έχει περιέλθει εις γνώση 
του κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που 
του παρέχονται δυνάµει του παρόντος Νόµου είναι ένοχο αδικήµατος, εκτός αν η 
αποκάλυψη αυτή γίνεται- 

  
 (α) σε σχέση µε την ορθή άσκηση των καθηκόντων είτε αυτού είτε του άλλου 

προσώπου δυνάµει του παρόντος Νόµου ή µε βάση ρητή οδηγία από 
αρµόδια αρχή· 

  
 (β) σε σχέση µε διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος ή για σκοπούς 

οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου. 
  
 (2) Κάθε πρόσωπο, εκτός του αναφερόµενου στο εδάφιο (1), που χωρίς νόµιµη εξουσία 
παρέχει ή λαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε διαδικασία ανάθεσης µιας 
σύµβασης, είναι ένοχο αδικήµατος. 

  
 (3) Κάθε πρόσωπο που χωρίς νόµιµη εξουσία είτε το ίδιο προσωπικά είτε µέσω 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε εκ µέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου 
επιδιώκει ή προσπαθεί- 

  
 (α) να λάβει ή να εκµαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόµενο στο 

εδάφιο (1) οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή 
παρασχεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου· ή 

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

σώµατος ή επιτροπής ή οποιουδήποτε µέλους αυτών, ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή αξιωµατούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που 
τους παρέχονται δυνάµει του παρόντος Νόµου σε σχέση µε οποιαδήποτε 
διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίµηση ή οτιδήποτε έγινε 
σχετικό µε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, 
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 είναι ένοχο αδικήµατος. 
  
 (4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις των 
εδαφίων (1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του-  

  
 (α) σε φυλάκιση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ή σε πρόστιµο, 

που δεν υπερβαίνει το ποσό των 10000 ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές, 
όταν οι αναφερόµενες στα εδάφια (1), (2) και (3) πληροφορίες δεν είναι 
διαβαθµισµένες. 

  
 (β) σε φυλάκιση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, ή σε 

πρόστιµο, που δεν υπερβαίνει το ποσό των 20000 ευρώ, ή και στις δύο αυτές 
ποινές, όταν οι αναφερόµενες στα εδάφια (1), (2) και (3) πληροφορίες είναι 
διαβαθµισµένες. 

  
 (5) Ουδεµία ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου ασκείται, παρά 
µόνο µε την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

  
 ΜΕΡΟΣ VΙ –ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Στατιστικές 
υποχρεώσεις. 

57. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν στην Αρµόδια Αρχή 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, το αργότερο µέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, χωριστή 
στατιστική κατάσταση σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και 
έργων, οι οποίες έχουν συναφθεί από αυτές κατά το προηγούµενο έτος. Η Αρµόδια 
Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική κατάσταση που 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 58 σχετικά µε τις συµβάσεις προµηθειών, 
υπηρεσιών και έργων που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς κατά το προηγούµενο έτος, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. 

  
Περιεχόµενο της 

στατιστικής 
κατάστασης. 

58.-(1) Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τον αριθµό και την αξία των συµβάσεων 
που ανατέθηκαν, ανά κράτος µέλος ή τρίτη χώρα του αναδόχου, µε χωριστή αναφορά 
στις συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων. 

  
 (2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κατανέµονται ανά χρησιµοποιούµενη 
διαδικασία και προσδιορίζουν, για κάθε διαδικασία, τις προµήθειες, τις υπηρεσίες και 
τα έργα ανά κατηγορία της ονοµατολογίας CPV. 

  
 (3) Στην περίπτωση που οι συµβάσεις συνήφθησαν µε βάση διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο κατανέµονται επιπλέον ανάλογα µε τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 27 περιστάσεις. 

  
 (4) Το περιεχόµενο της στατιστικής κατάστασης καθορίζεται σύµφωνα µε τη 
συµβουλευτική διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 67, παράγραφος 2, της Οδηγίας 
2009/81/ΕΚ. 

  
Εξουσίες της 

Αρµόδιας Αρχής 
∆ηµόσιων 

Συµβάσεων. 

59. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων έχει εξουσία-  
 

  
 (α) να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές ή στους αναθέτοντες φορείς, 

µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόµου 
και των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· 

  
 (β) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και 

των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· 
  
 (γ) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές ή στους αναθέτοντες φορείς τις 
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ανακοινώσεις της Επιτροπής· 
  
 (δ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην 

Επιτροπή εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών που προβλέπονται από 
τον παρόντα Νόµο. 

  
Κανονισµοί. 60.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισµούς, που 

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για τον καθορισµό κάθε 
θέµατος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

  
 (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισµοί 
δύναται να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα θέµατα: 

  
 (α) Τη σύσταση και λειτουργία αρµοδίων οργάνων χειρισµού διαδικασιών 

σύναψης συµβάσεων· 
  
 (β) τις διοικητικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των 

διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο· 
  
 (γ) τη ρύθµιση ειδικών διαδικασιών που αναφέρονται στον παρόντα Νόµο, όπως 

τη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα και τις συµφωνίες-πλαίσιο: 
  
 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
Τρίτο (Ι): 

26.06.2009. 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
Τρίτο (Ι): 

26.06.2009. 

 Νοείται ότι, µέχρι την έκδοση Κανονισµών, δυνάµει της παρούσας 
παραγράφου, για τη ρύθµιση της σύναψης συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα, 
θα τυγχάνουν εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, οι περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισµοί του 2009 
ή οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους τοµείς του Ύδατος, της 
Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Χρήση 
Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισµοί του 2009, όπως οι υπό αναφορά 
Κανονισµοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

  
 (δ) τη ρύθµιση των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων των οποίων η 

εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι µικρότερη από τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 9 κατώτατα όρια. 

  
 (3) Οι κατά τον παρόντα Νόµο εκδιδόµενοι κανονισµοί κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους µέσα σε 
προθεσµία εξήντα ηµερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εγκρίνει τους κανονισµούς ή η προθεσµία των εξήντα ηµερών παρέλθει άπρακτη, οι 
Κανονισµοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε 
ισχύ από την ηµέρα της δηµοσίευσής τους. 

  
∆ιατάγµατα. 

 
61. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων δύναται µε διάταγµα, το οποίο 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να τροποποιεί τα 
Παραρτήµατα του παρόντος Νόµου. 

  
Αναθεώρηση των 
κατωτάτων ορίων. 

62.-(1) Τα κατώτατα όρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόµου 
ισχύουν όπως εκάστοτε αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κατώτατα όρια που καθορίζονται 
στην Οδηγία 2009/81/ΕΚ, εφόσον τα όρια αυτά αναθεωρούνται από την Επιτροπή 
δυνάµει του άρθρου 68 της ίδιας Οδηγίας. 

  
 (2) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων ενηµερώνει τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς για την εκάστοτε αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων που 
καθορίζονται στην Οδηγία 2009/81/ΕΚ που πραγµατοποιείται κατά τα 
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διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (1). 
  

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόµου. 

63. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας. 

  
Μεταβατικές 
∆ιατάξεις. 

64. Χωρίς επηρεασµό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν 
µε βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, 
εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, θα παραπεµφθούν 
και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου: 

  
 Νοείται ότι, η εφαρµογή του παρόντος Νόµου σε εκκρεµείς διαδικασίες δεν δύναται να 
έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό οποιουδήποτε οικονοµικού φορέα ή την αφαίρεση 
από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώµατος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ 
εφαρµογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 

  
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(Άρθρα 15 και 17) 
 

  
Αριθ. 

κατηγορίας Θέµα 
Αριθ. αναφοράς CPV του κοινού 

λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις) 
1 Υπηρεσίες συντήρησης 

και επισκευών 
50000000-5, από 50100000-6 έως 
50884000-5 µε εξαίρεση από 50310000-1 
έως 50324200-4 και 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) και 
από 51000000-9 έως 51900000-1 

2 Υπηρεσίες που 
σχετίζονται µε θέµατα 
εξωτερικής στρατιωτικής 
βοήθειας 

75211300-1 

3 Υπηρεσίες άµυνας, 
υπηρεσίες στρατιωτικής 
άµυνας και υπηρεσίες 
πολιτικής άµυνας 

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 

4 Υπηρεσίες (αστυνοµικών) 
ερευνών και ασφάλειας 

Από 79700000-1 έως 79720000-7 

5 Υπηρεσίες χερσαίων 
µεταφορών  

60000000-8, από 60100000-9 έως 
60183000-4 εκτός 60160000-7, 60161000-
4), και από 64120000-3 έως 64121200-2 

6 Υπηρεσίες εναέριων 
µεταφορών: µεταφορά 
επιβατών και 
εµπορευµάτων, 
εξαιρούµενης της 
µεταφοράς ταχυδροµείου 

60400000-2, από 60410000-5 έως 
60424120-3 εκτός 60411000-2, 60421000-
5), από 60440000-4 έως 60445000-9 και 
60500000-3 

7 Χερσαία και εναέρια 
µεταφορά ταχυδροµικής 
αλληλογραφίας 

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 
60421000-5 

8 Υπηρεσίες 
σιδηροδροµικών 
µεταφορών 

Από 60200000-0 έως 60220000-6 

 

9 Υπηρεσίες υδάτινων 
µεταφορών 

Από 60600000-4 έως 60653000-0, και από 
63727000-1 έως 63727200-3 

 10 Υποστηρικτικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
µεταφορών 

Από 63100000-0 έως 63111000-0, από 
63120000-6 έως 63121100-4, 63122000-0, 
63512000-1 και από 63520000-0 έως 
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6370000-6 
 

 11 Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 

Από 64200000-8 έως 64228200-2, 
72318000-7, και από 72700000-7 έως 
72720000-3 

 12 Χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες: υπηρεσίες 
ασφαλίσεων 

Από 66500000-5 έως 66720000-3  

 13 Υπηρεσίες πληροφορικής 
και συναφείς υπηρεσίες 

Από 50310000-1 έως 50324200-4, από 
72000000-5 έως 72920000-5 εκτός 
72318000-7 και από 72700000-7 έως 
72720000-3), 79342410-4, 9342410-4  

 14 Υπηρεσίες έρευνας και 
ανάπτυξης1 και δοκιµές 
αξιολόγησης 

Από 73000000-2 έως 73436000-7  

 15 Υπηρεσίες λογιστικής, 
λογιστικού ελέγχου και 
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων 

Από 79210000-9 έως 79212500-8  

 16 Υπηρεσίες παροχής 
συµβουλών διαχείρισης2 
και συναφείς υπηρεσίες 

Από 73200000-4 έως 73220000-0, από 
79400000-8 έως 79421200-3 και 
79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

 17 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα· 
υπηρεσίες µηχανικού και 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
µηχανικού· υπηρεσίες 
πολεοδοµικού σχεδιασµού 
και αρχιτεκτονικής τοπίου· 
συναφείς υπηρεσίες 
παροχής επιστηµονικών 
και τεχνικών συµβουλών· 
υπηρεσίες τεχνικών 
δοκιµών και αναλύσεων· 

Από 71000000-8 έως 71900000-7 εκτός 
71550000-8) και 79994000-8 

 18 Υπηρεσίες καθαρισµού 
κτιρίων και διαχείρισης 
ακινήτων 

Από 70300000-4 έως 70340000-6 και από 
90900000-6 έως 90924000-0 

 19 Υπηρεσίες οδικών δικτύων 
και αποκοµιδής 
απορριµµάτων: 
εγκαταστάσεις υγιεινής 
και συναφείς υπηρεσίες 

Από 90400000-1 έως 90743200-9 εκτός 
90712200-3), από 90910000-9 έως 
90920000-2 και 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 

 20 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και προσοµοίωσης στους 
τοµείς της άµυνας και της 
ασφάλειας 

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 
80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 
80650000-5, 80660000-8  

    
    
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
(Άρθρα 16 και 17) 

 
  

                                                 
1 Εκτός των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) του άρθρου 13). 
2 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συµβιβασµού. 
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Αριθ. 
κατηγορίας Θέµα Αριθ. αναφοράς CPV 

21 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
και εστιατορίων 

Από 55100000-1 έως 55524000-9 και από 
98340000-8 έως 98341100-6 

22 Υποστηρικτικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
µεταφορών 

Από 63000000-9 έως 63734000-3 εκτός 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), 
από 63727000-1 έως 63727200-3 και 
98361000-1 

23 Νοµικές υπηρεσίες Από 79100000-5 έως 79140000-7 
24 Υπηρεσίες τοποθέτησης 

και προµήθειας 
προσωπικού3 

Από 79600000-0 έως 79635000-4 εκτός 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), 
και από 98500000-8 έως 98514000-9 

25 Υγειονοµικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

79611000-0 και από 85000000-9 έως 
85323000-9 εκτός 85321000-5 και 
85322000-2) 

26 Λοιπές υπηρεσίες  

 

   
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

 
(Άρθρο 18) 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 

 
  
 Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου- 

 
«ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» σηµαίνει την ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της 
καταλληλότητας χρήσης ενός προϊόντος για ένα συγκεκριµένο σκοπό, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των βασικών κατασκευαστικών απαιτήσεων και µε βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος και τους όρους εφαρµογής και χρήσης που 
έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισµό που είναι 
αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος µέλος· 
 
«κοινή τεχνική προδιαγραφή» σηµαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
βάσει αναγνωρισµένης από τα κράτη µέλη διαδικασίας η οποία έχει δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
«πρότυπο» σηµαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο 
οργανισµό µε τυποποιητική αρµοδιότητα, µε σκοπό την επαναλαµβανόµενη ή συνεχή 
εφαρµογή, της οποίας, όµως, η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εµπίπτει σε 
µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(α) «διεθνές πρότυπο», δηλαδή το πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισµό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, 
 
(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο», δηλαδή το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό 
οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, 
 
(γ) «εθνικό πρότυπο», δηλαδή το πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισµό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού· 
 
«πρότυπο αµυντικού εξοπλισµού» σηµαίνει την τεχνική προδιαγραφή της οποίας η 
τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο και 
ειδικευµένο στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών οργανισµό µε τυποποιητική 

                                                 
3 Εκτός των συµβάσεων εργασίας. 
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αρµοδιότητα σε διεθνή, περιφερειακή ή εθνική κλίµακα, µε σκοπό την 
επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή στον τοµέα της άµυνας· 
 
«τεχνικό πλαίσιο αναφοράς» σηµαίνει κάθε προϊόν που σχεδιάζεται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, πλην των επίσηµων προτύπων, σύµφωνα µε 
διαδικασίες προσαρµοσµένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς· 
 
«Τεχνικές προδιαγραφές» σηµαίνει- 
(α) εφόσον πρόκειται για συµβάσεις έργων, όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που 
περιέχονται ιδιαίτερα στα έγγραφα του διαγωνισµού και καθορίζουν τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µίας προµήθειας και οι οποίες 
επιτρέπουν τον προσδιορισµό τους, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία 
προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά περιλαµβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασµό για όλες 
τις χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια 
ή τις διαστάσεις, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση της 
ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη 
συσκευασία, τη σήµανση και την τοποθέτηση ετικετών, καθώς και τις διαδικασίες και 
τις µεθόδους παραγωγής. Περιλαµβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασµού και 
κοστολόγησης των έργων, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, 
καθώς και τις τεχνικές ή µεθόδους κατασκευής και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, µέσω 
γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα ολοκληρωµένα έργα, καθώς 
και µε τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά· 
 
(β) εφόσον πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών, τις προδιαγραφές που 
περιέχονται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής 
επίδοσης, το σχεδιασµό για όλες τις χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την 
καταλληλότητα, τη χρήση του προϊόντος, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις του, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονοµασία πώλησης, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, 
τη συσκευασία, τη σήµανση και την τοποθέτηση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, τις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 

  
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
(Άρθρο 33(1) και 34) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΤΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 
  
 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 

2. Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 
3. ∆ιεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο ∆ιαδίκτυο (URL). 
4. Αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV. 

 
 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
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1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από 
την οποία δύνανται, ενδεχοµένως, να λαµβάνονται συµπληρωµατικές πληροφορίες και, 
εφόσον πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων, των υπηρεσιών, π.χ. ο 
σχετικός δηµόσιος ιστοχώρος, από τις οποίες µπορούν να λαµβάνονται πληροφορίες 
σχετικά µε το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο που ισχύει στους τοµείς της φορολογίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας, στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύµβαση. 
2. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο 
σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευµένης εργασίας. 
3. Για τις συµβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης· σε 
περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τµήµατα, βασικά χαρακτηριστικά των 
τµηµάτων αυτών σε σχέση µε το έργο· εφόσον είναι διαθέσιµη, εκτίµηση του κόστους 
στο οποίο θα κυµαίνονται οι προβλεπόµενες εργασίες, αριθµός αναφοράς της 
ονοµατολογίας CPV. 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση 
προϊόντων· αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV. 
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόµενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεµία 
από τις κατηγορίες υπηρεσιών, αριθµός (-οί) της ονοµατολογίας CPV. 
4. Προσωρινές ηµεροµηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών 
σύναψης της ή των συµβάσεων, σε περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 
5. Αναφέρεται, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο. 
6. Ενδεχοµένως, άλλες πληροφορίες. 
7. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της 
δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης και 
ανταγωνιστικός διάλογος: 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική 
διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 
 
2. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο 
σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευµένης εργασίας. 
 
3. (α) Να καθορίζεται η επιλεγείσα διαδικασία συνάψεως της σύµβασης, 
(β) να παρέχεται αιτιολόγηση της προσφυγής στην ταχεία διαδικασία σε περίπτωση 
κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών µε διαπραγµάτευση, 
(γ) να αναφέρεται εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο, 
(δ) να αναφέρεται τυχόν διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 
 
4. Τύπος της σύµβασης. 
 
5. Τόπος εκτέλεσης/ υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος 
παροχής των υπηρεσιών. 
 
6. (α) Συµβάσεις έργων: 
(i) Η φύση και έκταση των εργασιών, τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να 
αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για την ανάθεση 
συµπληρωµατικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για 
την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων· εάν το 
έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τµήµατα, αναφορά της τάξης µεγέθους των 
διαφόρων τµηµάτων· αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV· 
(ii) Πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην περίπτωση που αφορά 
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και την εκπόνηση µελετών· 
(iii) Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται, επίσης, η προβλεπόµενη 
διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη αξία των εργασιών για όλη 
τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, καθώς και, στο µέτρο του δυνατού, η αξία και η 
συχνότητα των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν· 
 
(β) Συµβάσεις προµηθειών: 
(i) Η φύση των προς παράδοση προϊόντων, µε επισήµανση, ιδίως, εάν η υποβολή 
προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-
πώληση ή για συνδυασµό αυτών, αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας CPV· 
ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων, µε αναφορά ιδίως των δικαιωµάτων 
προαιρέσεως (option) για συµπληρωµατικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό 
χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων· δικαιώµατα προαιρέσεων, 
καθώς και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων· αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας 
CPV· 
(ii) σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ή ανανεώσιµων συµβάσεων εντός δεδοµένης 
περιόδου, να αναφέρεται, επίσης, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα των επόµενων 
δηµόσιων συµβάσεων για τις προβλεπόµενες προµήθειες· 
(iii) στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται, επίσης, η προβλεπόµενη 
διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη αξία των προµηθειών για 
όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, καθώς και, στο µέτρο του δυνατού, η αξία και 
η συχνότητα των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν· 
 
(γ) Συµβάσεις υπηρεσιών: 
(i) Η κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, ο/οι αριθµός/οί αναφοράς της 
ονοµατολογίας CPV. Η ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Αναφέρονται 
τυχόν δικαιώµατα προαιρέσεως για συµπληρωµατικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το 
προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο 
αριθµός τυχόν παρατάσεων σε περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων εντός 
συγκεκριµένης περιόδου. Αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα των 
επόµενων συµβάσεων για τις προβλεπόµενες αγορές υπηρεσιών· 
(ii) στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται, επίσης, η προβλεπόµενη 
διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη αξία των εργασιών για όλη 
τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, καθώς και, στο µέτρο του δυνατού, η αξία και η 
συχνότητα των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν· 
(iii) να διευκρινίζεται κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει 
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, µια συγκεκριµένη 
επαγγελµατική κατηγορία. Μνεία της εν λόγω νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής 
διάταξης· 
(iv) να διευκρινίζεται αν τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν τα 
ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισµένο 
µε την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 
7. Εφόσον οι συµβάσεις υποδιαιρούνται σε τµήµατα, αναφορά της δυνατότητας των 
οικονοµικών φορέων να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα 
εν λόγω τµήµατα. 
 
8. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 
 
9. Ενδεχοµένως, διευκρίνιση του ποσοστού της συνολικής αξίας της σύµβασης του 
οποίου απαιτείται υπεργολαβική ανάθεση σε τρίτους µέσω διαδικασίας υποβολής 
προσφορών (βλέπε εδάφιο (4) του άρθρου 21 του παρόντος Νόµου). 
 
10. Ενδεχοµένως, κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των 
οικονοµικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και 
απαιτούµενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισµό. Πληροφορίες και οποιεσδήποτε 
διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονοµικών 
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και τεχνικών ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι υπεργολάβοι. Ελάχιστο 
επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχοµένως απαιτούνται. 
 
11. Προθεσµία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των έργων ή παράδοσης των προµηθειών 
ή παροχής των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύµβασης έργων/ προµηθειών/ υπηρεσιών. 
Εάν είναι δυνατόν, προθεσµία έναρξης των έργων ή προθεσµία έναρξης της παράδοσης 
των προµηθειών, ή της παροχής των υπηρεσιών. 
 
12. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
13. (α) Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παραλαβή των αιτήσεων 
συµµετοχής, 
(β) διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις, 
(γ) γλώσσα ή γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις. 
 
14. Τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις. 
 
15. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής και/ή παραποµπές στις σχετικές 
κανονιστικές διατάξεις. 
 
16. Νοµική µορφή την οποία ενδεχοµένως να πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία 
οικονοµικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύµβαση. 
 
17. Τα κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών 
φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και τα απαιτούµενα 
στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που 
δικαιολογούν αποκλεισµό, τα κριτήρια επιλογής, πληροφορίες και διατυπώσεις που 
είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονοµικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονοµικός φορέας, το ελάχιστο επίπεδο ή τα 
ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχοµένως απαιτούνται. 
 
18. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο, ο αριθµός και ενδεχοµένως ο ελάχιστος αριθµός των 
προβλεπόµενων οικονοµικών φορέων που θα συµµετάσχουν, η προβλεπόµενη διάρκεια 
της συµφωνίας- πλαίσιο. 
 
19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, να αναφέρεται, ενδεχοµένως, η χρησιµοποίηση 
διαδικασίας µε διαδοχικές φάσεις, προκειµένου να µειώνεται προοδευτικά ο αριθµός 
των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών. 
 
20. Εφόσον πρόκειται για κλειστή διαδικασία, διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή 
ανταγωνιστικό διάλογο, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας 
περιορισµού του αριθµού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, 
να συµµετάσχουν στο διάλογο ή να διαπραγµατευτούν, ο ελάχιστος αριθµός και, 
ενδεχοµένως, ο µέγιστος προβλεπόµενος αριθµός υποψηφίων και τα αντικειµενικά 
κριτήρια που θα εφαρµοστούν για την επιλογή του εν λόγω αριθµού υποψηφίων. 
 
21. Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 48 και τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης: «η χαµηλότερη τιµή» ή «η πλέον 
συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που 
συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ή τα κριτήρια 
κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότητας αναφέρονται εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο 
περιγραφικό έγγραφο. 
 
22. Ενδεχοµένως, ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της προκαταρκτικής 
προκήρυξης σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές δηµοσίευσης που αναφέρονται στο 
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Παράρτηµα VΙ, ή δήλωση ότι δεν έγινε τέτοια δηµοσίευση. 
 
23. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης. 

  
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
1. Επωνυµία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 
 
2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 
27), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 
 
3. Συµβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών. 
Συµβάσεις προµηθειών: είδος και ποσότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν, κατά 
περίπτωση, ανά προµηθευτή· αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας CPV. 
Συµβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών· αριθµός αναφοράς 
της ονοµατολογίας CPV· ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
4. Ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης. 
 
5. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης. 
 
6. Αριθµός των παραληφθεισών προσφορών. 
 
7. Όνοµα και διεύθυνση του ή των αναδόχων. 
 
8. Τιµή ή κλίµακα των τιµών (ελάχιστη/µέγιστη) που καταβλήθηκαν. 
 
9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαµηλότερη 
προσφορά που ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύµβασης. 
 
10. Κατά περίπτωση, τµήµα της σύµβασης που θα ανατεθεί µε υπεργολαβία σε τρίτους. 
 
11. Ενδεχοµένως, τους λόγους που δικαιολογούν διάρκεια της συµφωνίας- πλαίσιο που 
υπερβαίνει τα επτά έτη. 
 
12. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές δηµοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ. 
 
13. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης. 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
(Άρθρο 53) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 
 

 1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική 
διεύθυνση του αναδόχου ή, αν δεν συµπίπτουν, της υπηρεσίας από την οποία µπορούν 
να ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες. 
 
2. (α) Τόπος εκτέλεσης/ υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή 
τόπος παροχής των υπηρεσιών. 
(β) Φύση, ποσότητα και έκταση των εργασιών· γενικά χαρακτηριστικά του έργου, 
αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV. 
(γ) Φύση των προς παράδοση προϊόντων, µε επισήµανση ιδίως εάν η υποβολή 
προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-
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πώληση ή για συνδυασµό αυτών, αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV. 
(δ) Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθµός/οί αναφοράς της 
ονοµατολογίας CPV. 
 
3. Οποιαδήποτε καθορισµένη προθεσµία περάτωσης. 
 
4. Όνοµα και διεύθυνση του οργάνου από το οποίο δύνανται να ζητηθούν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και τα συµπληρωµατικά έγγραφα. 
 
5. (α) Προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής και/ή παραλαβής προσφορών. 
(β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις. 
(γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 
 
6. Κάθε απαιτούµενη κατάθεση ή εγγύηση. 
 
7. Αντικειµενικά κριτήρια που θα εφαρµοστούν για την επιλογή των υπεργολάβων 
όσον αφορά την προσωπική τους κατάσταση ή την αξιολόγηση της προσφοράς τους. 
 
8. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες. 
 
9. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης. 

  
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
(Άρθρα 31, 33 και 34 ) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

  
 1. ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων: 

(α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 53 αποστέλλονται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς ή τους αναδόχους στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη µορφή που προβλέπεται στο 
άρθρο 33. Τη µορφή αυτή τηρούν επίσης οι αναφερόµενες στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 31 προκαταρκτικές προκηρύξεις που δηµοσιεύονται στο 
«προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
Παραρτήµατος, καθώς και η γνωστοποίηση της εν λόγω δηµοσίευσης. 
Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 53 δηµοσιεύονται από την 
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τις αναθέτουσες 
αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που 
δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 31. 
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, επιπλέον, να δηµοσιεύουν τις 
πληροφορίες αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήµατος· 
(β) Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση της δηµοσίευσης που 
αναφέρεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 33. 
 
2. ∆ηµοσίευση πρόσθετων πληροφοριών: 
Το «προφίλ αγοραστή» δύναται να περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 31, πληροφορίες για τις 
τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις προγραµµατιζόµενες αγορές, τις 
συµβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και κάθε 
άλλη χρήσιµη γενική πληροφορία, όπως τον αρµόδιο λειτουργό επικοινωνίας, τον 
αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, την ταχυδροµική διεύθυνση και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση. 
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3. Μορφή και λεπτοµέρειες σχετικά µε την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων: 
Η µορφή και οι λεπτοµέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων µε ηλεκτρονικά µέσα είναι 
διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση ∆ιαδικτύου «http://simap.europa.eu». 

  
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

 
(Άρθρο 41) 

 
ΜΗΤΡΩΑ1 

 
ΜΕΡΟΣ A 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 
 

 Τα επαγγελµατικά µητρώα καθώς και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά σε 
κάθε κράτος µέλος είναι τα ακόλουθα- 
στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/»Handelsregister»· 
στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»· 
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, το «obchodní rejstřík»· 
στη ∆ανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»· 
στη Γερµανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle»· 
στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 
στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, σε διαφορετική 
περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί 
το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και 
υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία· 
στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε)· 
στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
»· 
στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des 
métiers»· 
στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato»· 
στην Κύπρο, ο εργολήπτης µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό του 
«Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors 
(Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων)» 
σύµφωνα µε το νόµο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδοµικών και 
τεχνικών έργων, 
στη Λετονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («µητρώο επιχειρήσεων»)· 
στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»· 
στο Λουξεµβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»· 
στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»· 
στη Μάλτα, ο εργολήπτης παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- 
Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για 
εταιρική σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθµό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη 
µαλτέζικη αρχή για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες· 
στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»· 
στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα 
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 
στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» εθνική γραµµατεία)· 

                                                 
1 Για τους σκοπούς του άρθρου 41, ο όρος «µητρώο» σηµαίνει µητρώο που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Παράρτηµα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό 
επίπεδο, το µητρώο όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε. Το παρόν Παράρτηµα 
είναι απλώς ενδεικτικό και δεν προδικάζει τη συµβατότητα των µητρώων αυτών µε το 
Ευρωπαϊκό δίκαιο για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
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στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário" (INCI))· 
στη Ρουµανία, το «Registrul Comer�ului»· 
στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»· 
στη Σλοβακία, το «Obchodný register»· 
στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»· 
στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 
στο Ηνωµένο Βασίλειο: ο εργολήπτης µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό 
από το «Registrar of Companies» ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη 
χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη 
εµπορική επωνυµία. 

 
 ΜΕΡΟΣ Β 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
 Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά 
είναι τα ακόλουθα- 
στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/»Handelsregister»· 
στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»· 
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, το «obchodní rejstřík»· 
στη ∆ανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»· 
στη Γερµανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle»· 
στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 
στην Ελλάδα, το «Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο» και το 
«Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού»· 
στην Ισπανία, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση µη καταχωρηµένων σε 
µητρώο προσώπων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δήλωσε 
ενόρκως ότι ασκεί το επάγγελµα αυτό· 
στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des 
métiers»· 
στην Ιρλανδία, ο προµηθευτής µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies», το οποίο πιστοποιεί 
ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρηµένος σε εµπορικό µητρώο ή, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε 
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε 
συγκεκριµένο τόπο, υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία· 
στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato» και το «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»· 
στην Κύπρο, ο προµηθευτής µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies and Official Receiver» Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο 
Παραλήπτη) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο 
ενδιαφερόµενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι 
εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία· 
στη Λετονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («µητρώο επιχειρήσεων»)· 
στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»· 
στο Λουξεµβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»· 
στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»· 
στη Μάλτα: ο προµηθευτής προσκοµίζει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat- 
Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον 
πρόκειται για εταιρική σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθµό καταχώρισης που έχει 
εκδοθεί από τη µαλτέζικη αρχή για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες· 
στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»· 
στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα 
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 
στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» (εθνική γραµµατεία)· 
στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Colectivas»· 
στη Ρουµανία, το «Registrul Comer�ului»· 
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στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»· 
στη Σλοβακία, το «Obchodný register»· 
στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»· 
στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο προµηθευτής µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει 
πιστοποιητικό από το «Registrar of Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει 
εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραµµένος σε µητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί 
το εν λόγω επάγγελµα σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική 
επωνυµία. 
 

 ΜΕΡΟΣ Γ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά 
είναι τα ακόλουθα- 
στο Βέλγιο, το «Registre du commerce/Handelsregister» και τα «Ordres professionnels 
- /Beroepsorden»· 
στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»· 
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, το «obchodní rejstřík»· 
στη ∆ανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»· 
στη Γερµανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», το «Vereinsregister», το 
«Partnerschaftsregister» και τα «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der 
Länder»· 
στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 
στην Ιρλανδία, ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό 
εκδοθέν από το «Registrar of companies», ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, εάν 
ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε 
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στην χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε 
συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία· 
στην Ελλάδα, ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος· 
στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, για την παροχή 
υπηρεσιών µελετών όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι, τα επαγγελµατικά µητρώα 
είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών»· 
στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»· 
στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des 
métiers»· 
στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato», το «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato», ή το 
«Consiglio nazionale degli ordini professionali»· 
στην Κύπρο, ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό 
από το «Registrar of Companies and Official Receiver» Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο 
Παραλήπτη) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο 
ενδιαφερόµενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι 
εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία· 
στη Λετονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («µητρώο επιχειρήσεων»)· 
στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»· 
στο Λουξεµβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»· 
στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», 
ορισµένα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, στις περιπτώσεις ορισµένων 
δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο 
να ασκεί τη συγκεκριµένη εµπορική ή επαγγελµατική δραστηριότητα· 
ο πάροχος υπηρεσιών προσκοµίζει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- 
Valur Miżjud VAT) u n- numru tallicenzja ta’ kummerc» ή, εφόσον πρόκειται για 
εταιρική σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθµό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη 
µαλτέζικη αρχή για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες· 
στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister», 
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στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα 
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 
στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» (εθνική γραµµατεία)· 
στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Colectivas»· 
στη Ρουµανία, το «Registrul Comer�ului»· 
στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»· 
στη Σλοβακία, το «Obchodný register»· 
στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»· 
στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει 
πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το 
συγκεκριµένο επάγγελµα, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική 
επωνυµία. 

 
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 

(Άρθρο 37) 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 Τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των 
προσφορών πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίζουν, µε τα κατάλληλα τεχνικά µέσα και 
διαδικασίες, ότι- 
 
(α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά µε τις αιτήσεις συµµετοχής και τις προσφορές 
είναι σύµφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρµογή της 
οδηγίας 1999/93/ΕΚ, 
(β) µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια η ώρα και η ηµεροµηνία παραλαβής των 
αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, 
(γ) µπορεί να διασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στις 
διαβιβαζόµενες δυνάµει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις 
προκαθορισµένες καταληκτικές ηµεροµηνίες, 
(δ) σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω απαγόρευσης πρόσβασης, µπορεί να 
διασφαλισθεί ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιµη, 
(ε) µόνον τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις 
ηµεροµηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών, 
(στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης, είναι δυνατή µόνον µε 
ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτηµένων προσώπων, 
(ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόµενες πληροφορίες µε ταυτόχρονες ενέργειες των 
εξουσιοδοτηµένων προσώπων είναι δυνατή µόνον µετά την προκαθορισµένη 
ηµεροµηνία, 
(η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρµογή των εν 
λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση µόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτηµένα να λάβουν 
γνώση. 

 
 


