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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερµηνεία.
3. Σκοπός του παρόντος Νόµου.
4. Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.
5. Εχεµύθεια.
6. Συγκρούσεις συµφερόντων.
7. Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα.
8. Μικτές συµβάσεις.
9. Κατώτατα όρια.
10. Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
11. Συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
12. Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
13. ∆ηµόσιες συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί µελετών που διοργανώνονται δυνάµει διεθνών
κανόνων.
14. Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών.
15. Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται δυνάµει αποκλειστικού δικαιώµατος.
16. ∆ηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
17. Συµβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές.
18. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης.
19. Συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας.
20. Μικτές συµβάσεις που αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια.
21. ∆ηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται
ή διοργανώνονται σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
22. Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου και άλλες διεθνείς συµφωνίες.
23. Επιλογή των διαδικασιών.
24. Ανοικτή διαδικασία.
25. Κλειστή διαδικασία.
26. Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση.
27. Ανταγωνιστικός διάλογος.
28. Σύµπραξη καινοτοµίας.
29. Χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
30. Συµφωνίες – πλαίσιο.
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31. ∆υναµικά συστήµατα αγορών.
32. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί.
33. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι.
34. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών.
35. Από κοινού διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.
36. ∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων που αφορούν αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
37. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς.
38. Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων.
39. Τεχνικές προδιαγραφές.
40. Σήµατα.
41. Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα.
42. Εναλλακτικές προσφορές.
43. Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα.
44. Καθορισµός προθεσµιών.
45. Οικονοµικοί φορείς.
46. Ονοµατολογίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
47. Προκαταρκτικές προκηρύξεις.
48. Προκηρύξεις σύµβασης.
49. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων.
50. Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων.
51. ∆ηµοσίευση στη ∆ηµοκρατία.
52. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
53. Προσκλήσεις προς υποψηφίους.
54. Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων.
55. Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
56. Γενικές αρχές.
57. Λόγοι αποκλεισµού.
58. Κριτήρια επιλογής.
59. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης.
60. Αποδεικτικά µέσα.
61. Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis).
62. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
63. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων.
64. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου.
65. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να
συµµετάσχουν.
66. Περιορισµός του αριθµού των προσφορών και των λύσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
67. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων.
68. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής.
69. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
70. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης.
71. Υπεργολαβία.
72. Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
73. Τερµατισµός συµβάσεων.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
74. Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.
75. ∆ηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
76. Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων.
77. Αποκλειστικές συµβάσεις για ορισµένες υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
78. Πεδίο εφαρµογής.
79. Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις.
80. Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών µελετών και την επιλογή συµµετεχόντων.
81. Σύνθεση κριτικής επιτροπής.
82. Αποφάσεις κριτικής επιτροπής.
ΜΕΡΟΣ IV - ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
83. Επιβολή.
84. Χωριστές εκθέσεις σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων.
85. Στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών.
86. ∆ιοικητική συνεργασία.
ΜΕΡΟΣ V – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
87. Συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ποσών.
88. Προκήρυξη σύµβασης.
89. Προθεσµίες.
90. Συνοπτικές διαδικασίες.
ΜΕΡΟΣ VI – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
91. Αδικήµατα.
ΜΕΡΟΣ VII – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
92. Εξουσίες Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
93. Κανονισµοί.
94. ∆ιατάγµατα.
95. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
96. Κατάργηση.
97. Μεταβατικές διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Κεντρικές κυβερνητικές αρχές και µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Κατάλογος εργασιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Κατάλογος των προϊόντων που αφορά στις συµβάσεις που συνάπτονται από τις
αναθέτουσες αρχές στον τοµέα της άµυνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Απαιτήσεις σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων
συµµετοχής καθώς και σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης σχετικά µε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 3 of 116

73(I)/2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ορισµός ορισµένων τεχνικών προδιαγραφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Χαρακτηριστικά σχετικά µε τη δηµοσίευση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Περιεχόµενο των προσκλήσεων υποβολής προσφοράς, συµµετοχής στο διάλογο ή
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Κατάλογος των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών Συµβάσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI – Μητρώα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII – Κατάλογος της νοµοθεσίας της Ε.Ε που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 68
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV – Ειδικές υπηρεσίες
Ν. 73(Ι)/2016
Ο περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα
Νόµος του 2016 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 73(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
Προοίµιο.
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L 94,
28.3.2014, σ. 65.

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο –
«Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και
την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2016.

Ερµηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια–
«αναθέτουσες αρχές» σηµαίνει το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές,
τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή τις ενώσεις µίας ή περισσότερων από αυτές
τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου·
«απαίτηση ή απαιτήσεις σήµατος» σηµαίνει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να
πληροί ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειµένου να
λάβει το σχετικό σήµα·
«Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» σηµαίνει το Γενικό Λογιστήριο της
∆ηµοκρατίας·

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 4 of 116

73(I)/2016
«γραπτώς» ή «εγγράφως» σηµαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών, το οποίο
µπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε
ηλεκτρονικά µέσα·
«δηµόσιες συµβάσεις» σηµαίνει τις συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες
συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µίας ή
περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών·
«δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες
έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη
µίσθωση–αγορά, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. Μια δηµόσια σύµβαση
προµηθειών µπορεί να περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και
εγκατάστασης·
«δηµόσιες συµβάσεις έργων» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως
αντικείµενο:
(α) Την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν
µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ·
(β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου·
(γ) την υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις
που ορίζονται από αναθέτουσα αρχή, η οποία ασκεί καθοριστική επιρροή στο είδος
ή τη µελέτη του έργου·
«δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες έχουν
ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, άλλων από αυτές που αναφέρονται στον
ορισµό της δηµόσιας σύµβασης έργου·
«διαγωνισµοί µελετών» σηµαίνει τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της
πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού µηχανικού ή της
επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική
επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων·
«διαδικασία σύναψης σύµβασης ή σύµβαση» σηµαίνει την απόκτηση, µέσω
δηµόσιας σύµβασης, από µία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών από οικονοµικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, οι προµήθειες ή οι
υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος˙
«έγγραφο της διαδικασίας σύναψης σύµβασης» σηµαίνει κάθε έγγραφο, το οποίο
παρουσιάζει ή στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή, µε σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης,
συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης, της προκαταρκτικής προκήρυξης
σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της
σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων·
«επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών» σηµαίνει το σύστηµα «e-Certis» της
Επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 61·
«επικουρικές δραστηριότητες αγορών» σηµαίνει τις δραστηριότητες, οι οποίες
συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως µε τις
ακόλουθες µορφές:
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(α) Τεχνική υποδοµή που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να
αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις ή να συνάπτουν συµφωνίες - πλαίσιο για έργα,
προµήθειες ή υπηρεσίες·
(β) συµβουλές σχετικά µε τη διεξαγωγή ή το σχεδιασµό διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων·
(γ) προετοιµασία και διαχείριση διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων εξ
ονόµατος και για λογαριασµό της ενδιαφερόµενης αναθέτουσας αρχής·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
«έργο» σηµαίνει το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών
µηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονοµικής ή τεχνικής
λειτουργίας·
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ή ΕΕΕΣ» σηµαίνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 59·
«ηλεκτρονικό µέσο» σηµαίνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό για την επεξεργασία
(συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων,
τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται ή λαµβάνονται µε τη χρήση ενσύρµατου,
ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου·
«καινοτοµία» σηµαίνει την υλοποίηση νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος,
υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται στις διαδικασίες
παραγωγής, οικοδοµής ή κατασκευής, νέας µεθόδου εµπορίας ή νέας µεθόδου
οργάνωσης στις επιχειρηµατικές πρακτικές, την οργάνωση του χώρου εργασίας ή
τις εξωτερικές σχέσεις, µεταξύ άλλων, µε σκοπό τη συµβολή στην αντιµετώπιση
των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη·
«κεντρικές δραστηριότητες αγορών» σηµαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται
σε µόνιµη βάση µε µία από τις ακόλουθες µορφές:
(α) Απόκτηση προµηθειών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες
αρχές·
(β) ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων ή σύναψη συµφωνιών - πλαίσιο για έργα,
προµήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές·
Παράρτηµα Ι,
Μέρος Α.

«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» σηµαίνει τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος Α·
«κεντρική αρχή αγορών» σηµαίνει την αναθέτουσα αρχή, η οποία παρέχει κεντρικές
δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«κύκλος ζωής» σηµαίνει όλα τα διαδοχικά ή/και διασυνδεδεµένα στάδια,
συµπεριλαµβανοµένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθούν,
της παραγωγής, της εµπορίας και των όρων της, της µεταφοράς, της χρήσης και της
συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της
παροχής µιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή την παραγωγή των
πόρων µέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης·

Παράρτηµα Ι,

«µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» σηµαίνει όλες τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες
δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, των οποίων ενδεικτικός κατάλογος
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Μέρος Β.

παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος Β·
«οικονοµικό έτος» σηµαίνει την περίοδο για την οποία καταρτίζονται οικονοµικές
καταστάσεις από την αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως εάν αυτή αφορά περίοδο
δώδεκα µηνών ή όχι·

Eπίσηµη Eφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 94,
28.3.2014, σ. 65.

«Οδηγία 2014/24/ΕΕ» σηµαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή
εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται·
«οικονοµικός φορέας» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιο φορέα ή
ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών
ή/και έργου, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά·
«οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» σηµαίνει τους οργανισµούς, οι οποίοι έχουν όλα τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) Έχουν συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού
συµφέροντος, που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα·
(β) έχουν νοµική προσωπικότητα· και
(γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, από τις κρατικές, αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή η διαχείριση των
οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τις αρχές ή οργανισµούς αυτούς ή
έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερο από
το ήµισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου·
«πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων» σηµαίνει το δηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα που προσφέρει επικουρικές δραστηριότητες αγορών στην αγορά·
«προσφέρων» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα, ο οποίος έχει υποβάλει προσφορά·
«Σ∆Σ» σηµαίνει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·
«σήµα» σηµαίνει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που
επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία πληροί
ορισµένες απαιτήσεις·
«ΣΛΕΕ» σηµαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
αυτή εκάστοτε τροποποιείται·
«συµφωνία-πλαίσιο» σηµαίνει τη συµφωνία, µεταξύ µίας ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων, η οποία
αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που θα διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται
να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιµές και, ενδεχοµένως, τις προβλεπόµενες ποσότητες·
«Συνθήκες» σηµαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·
«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος·
«υποψήφιος» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή
έχει λάβει πρόσκληση συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
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προηγούµενη δηµοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 154,
21.6.2003, σ. 1.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "περιφερειακές αρχές" σηµαίνει τις
ενδεικτικώς απαριθµούµενες στο NUTS 1 και 2, όπως αναφέρονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση µιας κοινής ονοµατολογίας των
εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS), ενώ οι "τοπικές αρχές" περιλαµβάνουν
όλες τις αρχές των διοικητικών µονάδων που εµπίπτουν στο NUTS 3 και µικρότερες
διοικητικές µονάδες, ως αναφέρονται στον Κανονισµό αυτό.
(3) Στον παρόντα Νόµο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε
διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός του παρόντος
Νόµου.

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων που πραγµατοποιούνται από αναθέτουσες αρχές για δηµόσιες
συµβάσεις και για διαγωνισµούς µελετών, των οποίων η αξία εκτιµάται ότι δεν
υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 9, καθώς και η
θέσπιση κανόνων, οι οποίοι καθορίζονται στο Μέρος V, για τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων που πραγµατοποιούνται από αναθέτουσες αρχές και των
οποίων η αξία εκτιµάται ότι υπολείπεται των κατωτάτων ορίων που προβλέπονται
στο άρθρο 9.
(2) Η εφαρµογή του παρόντος Νόµου υπόκειται στο Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ.
(3) Ο παρών Νόµος δεν θίγει (α) Το δικαίωµα της ∆ηµοκρατίας να ορίζει, σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο, ποιες
υπηρεσίες θεωρεί γενικού οικονοµικού συµφέροντος, πώς πρέπει να οργανώνονται
και να χρηµατοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύµφωνα µε τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται˙
(β) την απόφαση των δηµόσιων αρχών για το κατά πόσο, τον τρόπο και σε ποιο
βαθµό επιθυµούν να ασκούν δηµόσιες λειτουργίες οι ίδιες, σύµφωνα µε το Άρθρο
14 της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο αριθµό 26, σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού
συµφέροντος, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες˙
(4) Ο παρών Νόµος δεν θίγει τον τρόπο µε τον οποίο η ∆ηµοκρατία οργανώνει τα
συστήµατά της στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης.
(5) Συµφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νοµικές πράξεις που οργανώνουν τη µεταβίβαση
εξουσιών και αρµοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος
µεταξύ αναθετουσών αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν
αµοιβή για την εκτέλεση των συµβάσεων, θεωρούνται ζήτηµα εσωτερικής
οργάνωσης της ∆ηµοκρατίας και δεν επηρεάζονται από τον παρόντα Νόµο.

Αρχές εφαρµοζόµενες
στις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων.

4.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφανή και αναλογικό τρόπο.
(2) Ο σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται
µε σκοπό τον αποκλεισµό τους από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου ή τον
τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται ότι περιορίζεται
τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την
αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων.
(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να
εξασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί
φορείς τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάµει του ενωσιακού
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Παράρτηµα Χ.

δικαίου, της νοµοθεσίας που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, των συλλογικών συµβάσεων ή
διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ.
(β) Για σκοπούς αποτελεσµατικής εφαρµογής της παραγράφου (α), η Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων σε συνεργασία µε τις, κατά περίπτωση, αρµόδιες υπηρεσίες
της ∆ηµοκρατίας, δύναται να εκδίδουν από κοινού σχετική εγκύκλιο.

Εχεµύθεια.

5.-(1) Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα Νόµο ή στη σχετική νοµοθεσία
στην οποία υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, ιδίως δε στη νοµοθεσία αναφορικά µε
την πρόσβαση στην ενηµέρωση, και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά
µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 49 και 54, η
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές,
συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των
εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς
φορείς, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία
σύναψης συµβάσεων.

Συγκρούσεις
συµφερόντων.

6.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την
αποτελεσµατική πρόληψη, τον εντοπισµό και την επανόρθωση συγκρούσεων
συµφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύµβασης,
ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να
διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων:
Νοείται ότι, η έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων καλύπτει, τουλάχιστον,
οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας
αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, ενεργούντος εξ
ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία συµµετέχουν στη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή δύναται να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν,
άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή άλλο προσωπικό συµφέρον,
που θα µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την
ανεξαρτησία τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει, δυνάµει του άρθρου 93,
Κανονισµούς για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Συµβάσεις
ανατιθέµενες κατ’
αποκλειστικότητα.

7. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ’ αποκλειστικότητα, το
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σε
προστατευόµενα εργαστήρια και οικονοµικούς φορείς, που έχουν ως κύριο σκοπό
την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη προσώπων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από
τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων στα εργαστήρια, τους οικονοµικούς φορείς ή τα
προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι:
Νοείται ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού για τον οποίο παραχωρείται, κατ’
αποκλειστικότητα, το δικαίωµα συµµετοχής στα εργαστήρια και οικονοµικούς
φορείς που αναφέρονται πιο πάνω ή προβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης µε τον
τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να παραπέµπει στο παρόν άρθρο.

Μικτές συµβάσεις.

8.-(1)(α) Το εδάφιο (2) εφαρµόζεται σε µικτές συµβάσεις, µε διαφορετικά
αντικείµενα (έργα, προµήθειες, υπηρεσίες), το σύνολο των οποίων καλύπτεται από
τον παρόντα Νόµο.
(β) Τα εδάφια (3) έως (6) εφαρµόζονται σε µικτές συµβάσεις, µε αντικείµενα που
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καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο και αντικείµενα που καλύπτονται από άλλα
νοµικά καθεστώτα.
(2) Οι συµβάσεις µε δύο ή περισσότερα αντικείµενα (έργα, προµήθειες ή
υπηρεσίες), ανατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο είδος που
χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο της σχετικής σύµβασης:
Νοείται ότι, στην περίπτωση µικτών συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο, εν
µέρει, υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, και εν µέρει άλλες
υπηρεσίες ή µικτών συµβάσεων που έχουν ως αντικέιµνο, εν µέρει, υπηρεσίες και
εν µέρει προµήθειες, το κύριο αντικείµενο προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ποια από
τις εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προµηθειών είναι η υψηλότερη.
(3)(α) Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης µπορούν να
χωριστούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται το εδάφιο (4) ή (5) ή (6), ανάλογα µε την
περίπτωση. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορούν
να χωριστούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται το εδάφιο (7).
173(Ι) του 2011.

(β) Όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από τον 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 Νόµο του 2011 ή το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρµόζεται το άρθρο 20 του
παρόντος Νόµου.
(4)(α) Στην περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που καλύπτονται και αντικείµενα
που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη ή την ανάθεση
ενιαίας σύµβασης.
(β) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για τα
επιµέρους µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά
από τις χωριστές αυτές συµβάσεις, λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών
εκάστου µέρους.
(γ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, όταν οι αναθέτουσες αρχές
επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύµβασης, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται, στην
προκύπτουσα µικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των µερών που διαφορετικά
θα ενέπιπταν σε άλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος
από το οποίο θα διέπονταν τα µέρη αυτά σε διαφορετική περίπτωση.
(5) Στην περίπτωση µικτών συµβάσεων που περιέχουν στοιχεία συµβάσεων
προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και συµβάσεων παραχώρησης, η µικτή σύµβαση
ανατίθεται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, υπό τον όρο ότι, η εκτιµώµενη αξία του
µέρους της σύµβασης που συνιστά σύµβαση καλυπτόµενη από τον παρόντα Νόµο,
ως υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10, είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 9.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 94
28.03.2014, σ. 243.

(6) Στην περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που καλύπτονται από τον παρόντα
Νόµο και την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των φορέων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και από
τις αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που ρυθµίζει τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, οι εφαρµοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τα εδάφια
(4) και (5) του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εν λόγω
νοµοθεσία.
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(7) Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορούν να χωριστούν
αντικειµενικά, το ισχύον νοµικό καθεστώς καθορίζεται µε βάση το κύριο
αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης.
Κατώτατα όρια.

9.-(1) Το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόµου
εφαρµόζονται στις συµβάσεις, εκτός αυτών που εξαιρούνται δυνάµει των διατάξεων
των άρθρων 11 έως 16, των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ως κατωτέρω κατώτατα όρια, όπως
αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ:
(α) 5.225.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων·
(β) 135.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισµούς µελετών που
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές:

Παράρτηµα ΙΙΙ.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ανατίθενται από
τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω
κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις συµβάσεις που αφορούν τα καθοριζόµενα στο
Παράρτηµα ΙΙΙ προϊόντα·
(γ) 209.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις(i) προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη κεντρικές αναθέτουσες
αρχές και για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·
(ii) προµηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν
προϊόντα που δεν καλύπτονται από το Παράρτηµα ΙΙΙ·

Παράρτηµα ΧΙV.

(δ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και
άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XΙV.
(2) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ενηµερώνει, µε εγκύκλιό της, τις
αναθέτουσες αρχές για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατωτάτων ορίων που
διενεργούνται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Μέθοδοι
υπολογισµού της
εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης.

10.-(1) Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο
συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιµάται από την αναθέτουσα αρχή,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δικαιωµάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της
σύµβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονοµή βραβείων ή
καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαµβάνει
υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης.
(2) Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές µονάδες,
λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία για όλες τις χωριστές
επιχειρησιακές µονάδες:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η χωριστή επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξάρτητα
υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων της ίδιας ή ορισµένες κατηγορίες
αυτών, η αξία των συµβάσεων δύναται να υπολογίζεται στο επίπεδο της
συγκεκριµένης µονάδας.
(3) Η επιλογή της χρησιµοποιούµενης µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης
αξίας µιας σύµβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται µε σκοπό την αποφυγή εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος Νόµου. Η σύµβαση δεν κατατέµνεται κατά τρόπο
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ώστε να αποφεύγεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκτός εάν
υφίσταται αντικειµενικός λόγος.
(4) Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της
προκήρυξης διαγωνισµού, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη
διαγωνισµού, κατά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης από την
αναθέτουσα αρχή, ιδίως, όπου εφαρµόζεται, κατά την επαφή µε οικονοµικούς
φορείς για τους σκοπούς της σύµβασης.
(5) Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του
συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της
συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
(6) Για τις συµπράξεις καινοτοµίας, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η
µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης
που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόµενης σύµπραξης, καθώς και
των προµηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα
παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόµενης σύµπραξης.
(7) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική
εκτιµώµενη αξία των προµηθειών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του
εργολάβου από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
των έργων.
(8) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), οταν προτεινόµενο έργο ή
προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό
τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία
όλων των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση ή υπερβαίνει το
κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9, το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ
και IV του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται στην ανάθεση κάθε τµήµατος.
(9) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), όταν ένα σχέδιο αγοράς
για την απόκτηση οµοιογενών προµηθειών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση
συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη κατά την
εφαρµογή των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η συνολική
εκτιµώµενη αξία όλων των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι
ίση ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9, το παρόν Μέρος
καθώς και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται στην ανάθεση
κάθε τµήµατος.
(10) Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στα εδάφια (8) και (9), οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονοµένα τµήµατα, χωρίς να
εφαρµόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος
Νόµου, εφόσον η εκτιµώµενη αξία του εν λόγω τµήµατος, χωρίς ΦΠΑ, είναι
µικρότερη από 80.000 ευρώ για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για
έργα, νοουµένου ότι η συνολική αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον
τρόπο, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων,
στις οποίες έχει κατατµηθεί το προτεινόµενο έργο, η προτεινόµενη απόκτηση
οµοιογενών προµηθειών ή η προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών.
(11) Για τις δηµόσιες 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 το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος,
αναπροσαρµοσµένη, όταν είναι δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη
Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 12 of 116

73(I)/2016
ενδεχόµενες µεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους, κατά τους δώδεκα
µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης·
(β) είτε στην εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που
συνάπτονται κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.
(12) Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τη
χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση - αγορά προϊόντων, η αξία που
πρέπει να λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης είναι(α) Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά
τους είναι ίση ή µικρότερη από 12 µήνες, η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη
διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από
12 µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης στην οποία περιλαµβάνεται η εκτιµώµενη
υπολειπόµενη αξία·
(β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που
η διάρκειά τους δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη
επί 48.
(13) Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται ως
βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι(α) Στην περίπτωση ασφαλιστικών υπηρεσιών: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι
άλλοι τρόποι αµοιβής·
(β) στην περίπτωση τραπεζικών και άλλων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: οι
αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αµοιβής·
(γ) στην περίπτωση συµβάσεων µελετών: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες
και οι άλλοι τρόποι αµοιβής.
(14) Για τις συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, η αξία
που πρέπει να λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης είναι (α) Στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους
είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους·
(β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας µεγαλύτερης των 48
µηνών: η µηνιαία αξία πολλαπλασιασµένη επί 48.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συµβάσεις στους
τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των
µεταφορών και των
ταχυδροµικών
υπηρεσιών.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 94,
28.3.2014, σ. 243.

11. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται -

(α) Στις δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµούς µελετών οι οποίοι ανατίθενται ή
διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και
ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 8
έως 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ και στις αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που
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ρυθµίζει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών·
(β) στις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των φορέων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών
και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ,
δυνάµει των άρθρων 18, 23 και 34 της εν λόγω Οδηγίας και των αντίστοιχων
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που ρυθµίζει τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων, των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του
ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών·
(γ) στις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή που
παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου (β) της παραγράφου
(2) του άρθρου 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και της αντίστοιχης διάταξης της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας που ρυθµίζει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των φορέων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών, για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(i) Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που συνδέονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
και παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (περιλαµβανοµένης της
ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιηµένων εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, της
διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστηµένου ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου),
(ii) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, που καλύπτονται από την ονοµατολογία του
CPV µε τους αριθµούς αναφοράς από 66100000-1 έως 66720000-3 και από το
στοιχείο (δ) του άρθρου 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά µε τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του
ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και από την αντίστοιχη διάταξη της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας που ρυθµίζει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των
φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των
ταχυδροµικών ενταλµάτων πληρωµής και των ταχυδροµικών µεταφορών
πιστώσεων,
(iii) υπηρεσίες φιλοτελισµού, ή
(iv) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική
παράδοση ή / και την εναποθήκευση µε άλλα µη ταχυδροµικά καθήκοντα).
Ειδικές εξαιρέσεις
στον τοµέα των
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι)του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009

12. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και στους
διαγωνισµούς µελετών, οι οποίοι έχουν ως κύριο αντικείµενο τη διάθεση ή την
εκµετάλλευση δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή την παροχή στο κοινό µίας ή
περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αναθέτουσες αρχές:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «δηµόσιο δίκτυο
επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την ίδια έννοια που
τους αποδίδεται στο άρθρο 4 των περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµων του 2004 έως 2014.
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94(Ι) του 2011
51(Ι) του 2012
160(Ι) του 2013
77(Ι) του 2014.
∆ηµόσιες συµβάσεις
που ανατίθενται και
διαγωνισµοί µελετών
που διοργανώνονται
δυνάµει διεθνών
κανόνων.

13.-(1)(α) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να
διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από αυτές
του παρόντος Νόµου και οι οποίες καθορίζονται:

(i) είτε σε νοµικό µέσο που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή
συµφωνία ή ρύθµιση που συνάπτεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ κράτους
µέλους και µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει
έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή
εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη τους,
(ii) είτε από διεθνή οργανισµό.
(β) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα
νοµικά µέσα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).
(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και στους
διαγωνισµούς µελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε κανόνες διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που προβλέπονται από διεθνή
οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, εφόσον οι δηµόσιες συµβάσεις και οι
σχετικοί διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω
οργανισµό ή ίδρυµα· στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων και διαγωνισµών
µελετών που συγχρηµατοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από διεθνή οργανισµό ή
διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων
διαδικασιών σύναψης σύµβασης.
(3) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 21, τα εδάφια (1) και (2) δεν
εφαρµόζονται επί των συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που αφορούν θέµατα
άµυνας και ασφάλειας, τα οποία ανατίθενται ή διοργανώνονται σύµφωνα µε
διεθνείς κανόνες.
Ειδικές εξαιρέσεις για
συµβάσεις
υπηρεσιών.

14.-(1) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι
οποίες αφορούν (α) Την απόκτηση ή µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης,
υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση µε δικαιώµατα επ’ αυτών˙

7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998
13(Ι) του 1999
159(Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134(Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001

(β) την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συµπαραγωγή υλικού
προγραµµάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών
µέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή
ραδιοφωνικών µέσων ή στις συµβάσεις για τον χρόνο µετάδοσης ή την παροχή
προγραµµάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή
ραδιοφωνικών µέσων. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι
«υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων» και «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 των περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισµών Νόµων του 1998 έως 2015. Ο όρος
«πρόγραµµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του
ίδιου Νόµου, αλλά περιλαµβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα και υλικό
ραδιοφωνικών προγραµµάτων:
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78(Ι) του 2001
126(Ι) του 2001
102(Ι) του 2002
186(Ι) του 2002
24(Ι) του 2003
97(Ι) του 2004
84(Ι) του 2006
85(Ι) του 2006
170(Ι) του 2006
117(Ι) του 2008
17(Ι) του 2009
136(Ι) του 2009
118(Ι) του 2010
73(Ι) του 2011
88(Ι) του 2012
46(Ι) του 2013
86(Ι) του 2014
94(Ι) του 2015
201(Ι) του 2015.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το «υλικό
προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το «πρόγραµµα»·
(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού·
(δ) οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νοµικές υπηρεσίες:
Κεφ. 2
42 του 1961
20 του 1963
46 του 1970
40 του 1975
55 του 1978
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του 1985
52 του 1985
9 του 1989
175 του 1991
212 του 1991
9(I) του 1993
56(I) του 1993
83(I) του 1994
76(I) του 1995
103(I) του 1996
79(I) του 2000
31(I) του 2001
41(I) του 2002
180(I) του 2002
117(I) του 2003
130(I) του 2003
199(I) του 2004
264(I) του 2004
21(I) του 2005
65(I) του 2005
124(I) του 2005
158(I) του 2005
175(I) του 2006
117(I) του 2007
103(I) του 2008
109(I) του 2008
11(I) του 2009
130(I) του 2009
4(I) του 2010

(i) νοµική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και
14A του περί ∆ικηγόρων Νόµου σε:
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65(I) του 2010
14(I) του 2011
144(I) του 2011
116(I) του 2012
18(Ι) του 2013
84(Ι) του 2014.

(iα) διαιτησία ή συµβιβασµό που διεξάγεται σε κράτος µέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον
διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συµβιβασµού· ή
(iβ) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή
δηµοσίων αρχών κράτους µέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων,
δικαιοδοτικών ή θεσµικών οργάνων,
(ii) νοµικές συµβουλές για την προετοιµασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της
υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και
µεγάλη πιθανότητα το ζήτηµα που αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει
αντικείµενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµβουλές
παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί
∆ικηγόρων Νόµου,
(iii) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που
πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους,
(iv) νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από εµπιστευµατοδόχους (trustees),
διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι
διορίζονται από αρµόδιο δικαστήριο ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή
δικαιοδοτικών οργάνων,
(v) λοιπές νοµικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε την
άσκηση δηµόσιας εξουσίας,

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

(ε) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή
τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια των
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών
Νόµων του 2007 έως 2016·

(στ) δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη
µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων·
(ζ) συµβάσεις απασχόλησης·
(η) υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που
παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και καλύπτονται από τους
ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 752511104, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των
υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακοµιδή ασθενών·
(θ) δηµόσιες επιβατικές µεταφορές µε σιδηρόδροµο ή µετρό·

175(Ι) του 2012
12(Ι) του 2015

(ι) υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς του CPV
79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόµµα,
στην περίπτωση που αυτό συνιστά αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο προεκλογικής
εκστρατείας. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος «πολιτικό
κόµµα» έχει την έννοια που του αποδίδεται από το άρθρο 2 των περί Πολιτικών
Κοµµάτων Νόµων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015.
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129(Ι) του 2015
171(Ι) του 2015.
Συµβάσεις υπηρεσιών
που ανατίθενται
δυνάµει
αποκλειστικού
δικαιώµατος.

15. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες
ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση
αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος, του οποίου απολαύουν
δυνάµει δηµοσιευµένων νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων
σύµφωνων προς τη ΣΛΕΕ.

∆ηµόσιες συµβάσεις
µεταξύ φορέων του
δηµόσιου τοµέα.

16.-(1) ∆ηµόσια σύµβαση που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή σε άλλο νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος Νόµου, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού προσώπου έλεγχο ανάλογο
εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών·
(β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχοµένου νοµικού
προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την
εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή· και
(γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόµενο νοµικό
πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς
δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας, ως απαιτούνται από σχετική
νοµοθεσία σύµφωνη µε τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο:
Νοείται ότι µια αναθέτουσα αρχή ασκεί έλεγχο επί νοµικού προσώπου ανάλογο µε
τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της, κατά την έννοια της παραγράφου (α),
όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή, τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις
σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου. Ο έλεγχος µπορεί,
επίσης, να ασκείται από άλλο νοµικό πρόσωπο που ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο από
την αναθέτουσα αρχή.
(2) Το εδάφιο (1) εφαρµόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόµενο νοµικό
πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα
αρχή, η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο
της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δηµόσια σύµβαση,
εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα
ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νοµοθεσία
σύµφωνη µε τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο
νοµικό πρόσωπο.
(3) Μια αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια του εδαφίου (1) σε
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µπορεί, εντούτοις, να αναθέσει
δηµόσια σύµβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρµόσει τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, νοουµένου ότι πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές
προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί
του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της
υπηρεσιών·
(β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νοµικού προσώπου,
όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάδιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές· και
(γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόµενο νοµικό
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πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς
δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική
νοµοθεσία σύµφωνη µε τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται
ότι ασκούν από κοινού έλεγχο επί νοµικού προσώπου, όταν πληρούνται οι
κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:
(i) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου απαρτίζονται
από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συµµετέχουν· ένας
αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συµµετέχουσες
αναθέτουσες αρχές,
(ii) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού
αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σηµαντικές αποφάσεις
του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου, και
(iii) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα αντίθετα από αυτά
των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.
(4) Μια σύµβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, όταν
πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Η σύµβαση καθιερώνει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών
αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες
που πρέπει να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επιδίωξη των κοινών
τους στόχων·
(β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς
δηµοσίου συµφέροντος· και
(γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο
από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, όπως το ποσοστό αυτό
καθορίζεται στο εδάφιο (5).
(5) Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (1), στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) και στην
παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), λαµβάνεται υπόψη ο µέσος συνολικός κύκλος
εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που
βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή, όσον αφορά τις
υπηρεσίες, τις προµήθειες και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της
ανάθεσης της σύµβασης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω της ηµεροµηνίας κατά την οποία
δηµιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο
ή αναθέτουσα αρχή, ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος
εργασιών ή άλλο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για
την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η
µέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως µέσω προβολών
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συµβάσεις που
επιδοτούνται από
αναθέτουσες αρχές.

17.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συµβάσεων:

(α) Συµβάσεων έργων που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις
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αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή
υπερβαίνει τα 5.225.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όταν οι συµβάσεις αυτές
αφορούν µια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Παράρτηµα ΙΙ.

(i) δραστηριότητες πολιτικής µηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ,
(ii) οικοδοµικές εργασίες για νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις αθλητισµού, αναψυχής
και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·
(β) συµβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις
αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή
υπερβαίνει τα 209.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες συνδέονται
µε σύµβαση έργων κατά την έννοια της παραγράφου (α).
(2) Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) µεριµνούν για την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Νόµου, ακόµη και όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούµενες
συµβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύµβαση αυτή εξ ονόµατος και για λογαριασµό
άλλων φορέων.

Υπηρεσίες έρευνας
και ανάπτυξης.

18.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών για
υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καλυπτόµενες από τους κωδικούς CPV
73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) Τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά
την άσκηση της δραστηριότητάς της· και
(β) η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

Συµβάσεις στον
τοµέα της άµυνας και
της ασφάλειας.

19.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων και σε
διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας, εξαιρουµένων των κατωτέρω συµβάσεων:
(α) Συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 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, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2011·
(β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται ο ως άνω Νόµος, σύµφωνα µε τα
άρθρα 9, 13 και 14 του εν λόγω Νόµου.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να αποφασίζει ότι
ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται:
(α) Στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται
διαφορετικά σύµφωνα µε το εδάφιο (1), στο µέτρο που η προστασία των ουσιωδών
συµφερόντων ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε λιγότερο
δραστικά µέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά
διαθέσιµες σε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο·
(β) στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται
διαφορετικά σύµφωνα µε το εδάφιο (1), στο µέτρο που η εφαρµογή του παρόντος
Νόµου θα υποχρέωνε τη ∆ηµοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δηµοσιοποίηση
των οποίων θεωρεί αντίθετη µε τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας της, σύµφωνα
µε το Άρθρο 346, παράγραφος (1), στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 20 of 116

73(I)/2016
(3) Όταν η δαδικασία σύναψης σύµβασης και η εκτέλεση της σύµβασης ή του
διαγωνισµού µελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά
µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις σχετικές νοµικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται, υπό την
προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη
συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο δραστικά
µέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).
Μικτές συµβάσεις
που αφορούν την
άµυνα και την
ασφάλεια.

20.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µικτές συµβάσεις που έχουν αντικείµενα
που καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή
το Νόµο 173(Ι)/2011.
(2) Στην περίπτωση που τα διάφορα µέρη µιας συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης
µπορούν να χωριστούν αντικειµενικά, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιλέγουν
να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για τα ξεχωριστά µέρη ή να αναθέσουν ενιαία
σύµβαση.
(3) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για
χωριστά µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά
από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου
µέρους.
(4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύουν
τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισµό του εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος:
(α) Όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της
ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος Νόµου, υπό
την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς
λόγους ·
(β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από τον 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, της Ασφάλειας και για Συναφή
Θέµατα Νόµο του 2011, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης
βασίζεται σε αντικειµενικούς λόγους, χωρίς επηρεασµό των κατωτάτων ορίων και
των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόµο:
Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύµβασης δεν µπορεί να λαµβάνεται µε
σκοπό την εξαίρεση των συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου ή του
ως άνω αναφερθέντος Νόµου:
Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρµόζεται στις µικτές συµβάσεις για τις
οποίες θα µπορούσαν άλλως να εφαρµοστούν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η
παράγραφος (β).

173(Ι) του 2011.

∆ηµόσιες συµβάσεις
και διαγωνισµοί
µελετών που αφορούν
την άµυνα και την

(5) Όταν τα διάφορα µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορούν να
χωριστούν αντικειµενικά, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται ο
παρών Νόµος, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το Άρθρο 346
της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, µπορεί να ανατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 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 Νόµου.
21.-(1) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια, που η
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει σύµφωνα µε
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόµου και
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ασφάλεια και
ανατίθενται ή
διοργανώνονται
σύµφωνα µε διεθνείς
κανόνες.

οι οποίες καθορίζονται:

(α) Είτε από διεθνή συµφωνία ή ρύθµιση που συνάπτεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες
µεταξύ κράτους µέλους και µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών
τους και καλύπτουν έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από
κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη τους·
(β) είτε από διεθνείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθµευση
στρατευµάτων και αφορούν επιχειρήσεις κράτους µέλους ή τρίτης χώρας·
(γ) είτε από διεθνή οργανισµό.
(2) Όλες οι συµφωνίες ή οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) κοινοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές στην Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή.
(3) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται
από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε κανόνες διαδικασιών σύναψης συµβάσεων,
οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
εφόσον οι σχετικές δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών
χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή ίδρυµα· στην περίπτωση
δηµόσιων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται, ως επί
το πλείστον, από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι
συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Προϋποθέσεις που
σχετίζονται µε τη
Συµφωνία περί
∆ηµοσίων
Συµβάσεων του
Παγκόσµιου
Οργανισµού
Εµπορίου και άλλες
διεθνείς συµφωνίες.

22. Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 3, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρτήµατος Ι της
Σ∆Σ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τις
προµήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προµήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλογή των
διαδικασιών.

23.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, εφόσον έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη
διαγωνισµού σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
εφαρµόζουν:
(α) Ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και
25·
(β) συµπράξεις καινοτοµίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28·
(γ) ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 26 και 27, όσον αφορά έργα, προµήθειες ή
υπηρεσίες εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
(i) Οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς
προσαρµογή των άµεσα διαθέσιµων λύσεων,
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(ii) περιλαµβάνουν σχεδιασµό ή καινοτόµες λύσεις,
(iii) η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούµενες
διαπραγµατεύσεις, λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται µε τη φύση, την
πολυπλοκότητα ή τη νοµική ή τη χρηµατοοικονοµική οργάνωση ή λόγω των
κινδύνων που συνδέονται µε αυτά,

Παράρτηµα VII.

(iv) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν µε επαρκή
ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή µε αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική
αξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την
έννοια των σηµείων 2 έως 5 του Παραρτήµατος VII,
(v) έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται µόνο µη κανονικές ή
απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
µη δηµοσιεύουν προκήρυξη σύµβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαµβάνουν
αποκλειστικά όλους τους προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων
57 έως 64 και, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν
προσφορές σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, µη κανονικές
θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή παρελήφθησαν καθυστερηµένα ή κρίνονται από
την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές και όπου, υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία συµπαιγνίας ή διαφθοράς:
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου,
απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες, οι
οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα ή προσφέροντες των οποίων η τιµή
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκµηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3) και (4), ο διαγωνισµός
προκηρύσσεται µέσω προκήρυξης σύµβασης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48.
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η σύµβαση ανατίθεται µε
κλειστή ή ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, οι µη κεντρικές
αναθέτουσες αρχές δύναται να προκηρύσσουν διαγωνισµό µέσω προκαταρκτικής
προκήρυξης, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 47. Σε τέτοια περίπτωση, οι
οικονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους µετά τη δηµοσίευση
της προκαταρκτικής προκήρυξης, προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν
το ενδιαφέρον τους γραπτώς, µέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος,
σύµφωνα µε το άρθρο 53.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στις ειδικές περιπτώσεις και υπό
τις περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 29, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να εφαρµόζουν διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 29.

Ανοικτή διαδικασία.

24.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, µπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισµού, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας.
(2) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (3), (4) και (5), η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης σύµβασης.
(3) Σε περιπτώση που οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική
προκήρυξη που δεν χρησιµοποιήθηκε η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού,
δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των
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προσφορών, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Παράρτηµα V,
Μέρος Β,
Τµήµα Ι.

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει
να περιλαµβάνει η προκήρυξη σύµβασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, Μέρος Β
Τµήµα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της
δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·
(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση, εντός διαστήµατος
τριάντα πέντε (35) ηµερών έως δώδεκα (12) µηνών, πριν από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογηµένη από τις
αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που
προβλέπεται στο εδάφιο (2), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη
προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
(5) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών
µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55,
δύναται να συντοµεύουν κατά πέντε (5) ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (2).
(6) Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή, οι
οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

Κλειστή διαδικασία.
Παράρτηµα V,
Μέρος Β,
Μέρος Γ.

25.-(1) Στην κλειστή διαδικασία µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής, στο
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται
στο Παράρτηµα V Μέρος Β ή Γ, κατά περίπτωση, κάθε ενδιαφερόµενος
οικονοµικός φορέας, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση µε την ποιοτική
επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (8), η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
αιτήσεων συµµετοχής είναι τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού
χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ηµεροµηνία αποστολής της
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
(3) Προσφορά µπορούν να υποβάλλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που
προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
(4) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (5), (6), (7) και (8), η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(5) Σε περίπτωση όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική
προκήρυξη που δεν χρησιµοποιείται η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού,
δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των
προσφορών, που ορίζεται στο εδάφιο (4), σε δέκα (10) ηµέρες, εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παράρτηµα V,
Μέρος Β,
Τµήµα Ι.

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, Μέρος Β, Τµήµα Ι, εφόσον οι
πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της
προκαταρκτικής προκήρυξης·
(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση, εντός διαστήµατος
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τριάντα πέντε (35) ηµερών έως δώδεκα (12) µηνών, πριν από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
(6) Οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών µε κοινή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και
των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η
προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(7) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών
µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55,
δύνανται να συντοµεύουν κατά πέντε (5) ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (4).
(8) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογηµένη από τις
αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές δύνανται να
ορίζουν:
(α) Προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύµβασης·
(β) προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών.
Ανταγωνιστική
διαδικασία µε
διαπραγµάτευση.
Παράρτηµα V,
Μέρος Β,
Μέρος Γ.

26.-(1) Στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση µπορεί να υποβάλλει
αίτηση συµµετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει τις
πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα V, Μέρη Β και Γ, κάθε ενδιαφερόµενος
οικονοµικός φορέας παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση µε την ποιοτική επιλογή,
οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
(2)(α) Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης το αντικείµενο της σύµβασης, περιγράφοντας τις ανάγκες τους και τα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις προµήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες της
σύµβασης και προσδιορίζοντας τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.
(γ) Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να
µπορούν οι οικονοµικοί φορείς να αναγνωρίζουν τη φύση και το αντικείµενο της
σύµβασης και να αποφασίζουν κατά πόσο θα ζητήσουν να συµµετάσχουν στη
διαδικασία.
(3) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής είναι τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως
µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη,
από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
(4) Τηρουµένων των όσων προβλέπονται στα εδάφια (5) έως (8) του άρθρου 25, η
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι τριάντα (30) ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης.
(5) Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων
διαπραγµατεύσεων, µπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που
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προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
περιορίζουν τον αριθµό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
(6) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7), οι αναθέτουσες αρχές
διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες
προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς κατά την έννοια
του εδαφίου (10), µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχοµένου τους:
Νοείται ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε
διαπραγµατεύσεις.
(7) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συµβάσεις µε βάση τις αρχικές
προσφορές χωρίς διαπραγµάτευση, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη
δυνατότητα να το πράξουν.
(8)(α) Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές
εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό,
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που
ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων.
Ενηµερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν
αποκλειστεί σύµφωνα µε το εδάφιο (9) γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών
προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, πέραν
εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά την ενηµέρωση για τις εν
λόγω αλλαγές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές χρονικό διάστηµα στους
προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες
προσφορές, κατά περίπτωση.
(β) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους
λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από
υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς τη
συναίνεσή του:
Νοείται ότι, η συναίνεση του υποψήφιου ή προσφέροντα δεν λαµβάνει τη µορφή
γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέµενη γνωστοποίηση
συγκεκριµένων πληροφοριών.
(9) Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µπορούν να διεξάγονται σε
διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση
προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην
προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο
έγγραφο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει
κατά πόσο θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης,
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης.
(10) Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις,
ενηµερώνει τους υπόλοιπους προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσµία για την
υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρηµένων προσφορών. Αφού η αναθέτουσα αρχή
επαληθεύει ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τηρούν
τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 56, αξιολογεί τις τελικές προσφορές,
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύµβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 66
έως 69.
Ανταγωνιστικός
διάλογος.

27.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη σύµβασης, παρέχοντας
τις πληροφορίες σε σχέση µε την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή.
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(2) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής είναι τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
(3) Στον ανταγωνιστικό διάλογο δύνανται να συµµετέχουν µόνον οι οικονοµικοί
φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
περιορίζουν τον αριθµό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν
στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
(4) Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της
προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιµής - ποιότητας, σύµφωνα µε το
εδάφιο (2) του άρθρου 67.
(5) Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην
προκήρυξη της σύµβασης. Στην προκήρυξη αυτή ή/και σε περιγραφικό έγγραφο, οι
αναθέτουσες αρχές επιπλέον:
(α) Προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις·
(β) παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης· και
(γ) ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
(6)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διάλογο µε τους συµµετέχοντες που
επιλέγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 56 έως 66. Ο διάλογος
αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον προσδιορισµό των µέσων που µπορούν να
ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών. Κατά
τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συζητούν µε τους
επιλεγέντες συµµετέχοντες όλες τις πτυχές της σύµβασης.
(β) Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση
µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν, κατά
τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισµένους συµµετέχοντες έναντι των υπολοίπων.
(γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που
έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στο διάλογο χωρίς
τη συναίνεσή του:
Nοείται ότι, η συναίνεση του υποψηφίου ή προσφέροντα δεν λαµβάνει τη µορφή
γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στη σκοπούµενη γνωστοποίηση
συγκεκριµένων πληροφοριών.
(7) Ο ανταγωνιστικός διάλογος µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως
ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου,
µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη
σύµβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη σύµβασης και/ή στο
περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν κατά πόσο θα κάνουν
χρήση της δυνατότητας αυτής.
(8) Οι αναθέτουσες αρχές συνεχίζουν το διάλογο έως ότου µπορέσουν να
προσδιορίσουν την ή τις λύσεις, οι οποίες δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες
τους.
(9)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους
εναποµείναντες συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλουν
την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και
προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα
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απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.
(β) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι ως άνω προσφορές δύνανται να
αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η
αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν
επιτρέπεται να συνεπάγονται µεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών
και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης και/ή στο
περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές των στοιχείων, των αναγκών και των
απαιτήσεων αυτών ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισµού ή
διακρίσεις.
(10) Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, τις οποίες λαµβάνουν, βάσει
των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης και/ή στο
περιγραφικό έγγραφο.
(11) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, είναι δυνατόν να διεξαχθούν
διαπραγµατεύσεις µε τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον
συµφέρουσα προσφορά, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που
παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιµής - ποιότητας, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του
άρθρου 67, για την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσµεύσεων ή άλλων όρων που
περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύµβασης, εφόσον
αυτό δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς
ή της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των
αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης
και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, και δεν συνεπάγεται κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισµού ή εισαγωγής διακρίσεων.
(12) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν απονοµή βραβείων ή καταβολή
χρηµατικών ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό
αναφέρεται στην προκήρυξη της σύµβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Σύµπραξη
καινοτοµίας.

28.-(1) Στην σύµπραξη καινοτοµίας, µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής έπειτα
από προκήρυξη σύµβασης κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας, παρέχοντας
τις πληροφορίες σε σχέση µε την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή.
(2)(α) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν µπορεί
να ικανοποιηθεί µε την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη
στην αγορά και αναφέρει ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.
(β) Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να
µπορούν οι οικονοµικοί φορείς να αντιλαµβάνονται τη φύση και το αντικείµενο της
απαιτούµενης λύσης και να αποφασίζουν αν θα υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη
διαδικασία.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να συγκροτήσουν τη σύµπραξη
καινοτοµίας µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
(4) Στη διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που
προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν
τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν στη
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
(5) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής είναι τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
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(6) Οι συµβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της
προσφοράς, το οποίο παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιµής - ποιότητας, σύµφωνα
µε το εδάφιο (2) του άρθρου 67.
(7)(α) Η σύµπραξη καινοτοµίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόµου προϊόντος,
υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των προµηθειών, υπηρεσιών ή
έργων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα
συµπεφωνηµένα, µεταξύ αναθετουσών αρχών και συµµετεχόντων, επίπεδα
επιδόσεων και µεγίστου κόστους.
(β) Η σύµπραξη καινοτοµίας είναι οργανωµένη σε διαδοχικές φάσεις σύµφωνα µε
τα διαδοχικά βήµατα της διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας, η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει την παρασκευή προιόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την
ολοκλήρωση των έργων. Η σύµπραξη καινοτοµίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους προς
επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αµοιβής σε
κατάλληλες δόσεις.
(γ) Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει
µετά από κάθε φάση να λύσει τη σύµπραξη καινοτοµίας ή, σε περίπτωση
σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον
αριθµό των εταίρων καταγγέλλοντας επιµέρους συµβάσεις, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή έχει αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης τις
δυνατότητες αυτές και τις προϋποθέσεις χρήσης τους.
(8)(α) Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτουσες αρχές
διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες
προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς µε σκοπό τη
βελτίωση του περιεχοµένου τους:
Νοείται ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε
διαπραγµάτευση.
(β) Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν
την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό δεν παρέχουν,
κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν
ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενηµερώνουν όλους τους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί γραπτώς για τυχόν
αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά την
ενηµέρωση ως προς τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές
χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν
εκ νέου τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση.
(γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή
προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή του:
Νοείται ότι, η συναίνεση του υποψήφιου ή προσφέροντα δεν λαµβάνει τη µορφή
γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέµενη γνωστοποίηση
συγκεκριµένων πληροφοριών.
(δ) Οι διαπραγµατεύσεις κατά τις διαδικασίες σύµπραξης καινοτοµίας µπορούν να
διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς
διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που
ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης. Η
αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην
προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
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(9) Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν, ιδίως, τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας
και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και
την υλοποίηση καινοτόµων λύσεων.
(10) Μόνον οι οικονοµικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή,
κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούµενων πληροφοριών, µπορούν να υποβάλλουν
έργα έρευνας και καινοτοµίας για την κάλυψη των αναγκών που έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και δεν µπορούν να καλυφθούν από τις
υφιστάµενες λύσεις.
(11) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή
ορίζει τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους του ενός εταίρους, η
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 5, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς
εταίρους λύσεις που προτείνονται από εταίρο ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες
που διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύµπραξης, χωρίς τη συναίνεσή του:
Νοείται ότι, η συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά
ειδικά στη σκοπούµενη γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών.
(12) Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύµπραξης και, ιδίως, η
διάρκεια και η αξία των διαφόρων φάσεων, ανταποκρίνονται στο βαθµό
καινοτοµίας της προτεινόµενης λύσης και τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας
και καινοτοµίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης που δεν
διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιµώµενη αξία των προµηθειών, υπηρεσιών ή
έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση µε την επένδυση που απαιτείται για την
ανάπτυξή τους.
Χρήση της
διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση.

29.-(1) Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2)
έως (5), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις
χρησιµοποιώντας τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση.
(2) Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µπορεί να
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
και δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
(α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καµία
προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής που
υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι
διαβιβάζεται σχετική έκθεση, την οποία ετοιµάζει η αναθέτουσα αρχή, στην
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται, εφόσον
ζητηθεί, και στην Επιτροπή, από την Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων:
Νοείται ότι, δεν θεωρείται κατάλληλη µια προσφορά, η οποία είναι άσχετη µε τη
σύµβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Νοείται περαιτέρω ότι, αίτηση συµµετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη, εάν ο
σχετικός οικονοµικός φορέας πρόκειται ή µπορεί να αποκλειστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 58·
(β) εάν τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνο από
έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 30 of 116

73(I)/2016

(i) Στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή η απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης
ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
(ii) δεν υφίσταται ανταγωνισµός για τεχνικούς λόγους,
(iii) υφίστανται λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένων
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας:
Νοείται ότι, οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii)
εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και
η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των
παραµέτρων της σύµβασης·
(γ) στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόµενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα µπορούσε να
προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, υπό την
προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καµία περίπτωση, απορρέουν από
δική τους ευθύνη.
(3) Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
(α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης:
Νοείται ότι, οι συµβάσεις που ανατίθενται δυνάµει της παρούσας παραγράφου δεν
περιλαµβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική
βιωσιµότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·
(β) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό
προµηθευτή και προορίζονται, είτε για τη µερική αντικατάσταση προµηθειών ή
εγκαταστάσεων, είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή εγκαταστάσεων,
εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά
προµήθειες µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκαλούσαν
ασυµβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση:
Νοείται ότι, η διάρκεια αυτών των συµβάσεων, καθώς και των επαναλαµβανόµενων
συµβάσεων, δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα τρία έτη·
(γ) εάν πρόκειται για προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων·
(δ) για την αγορά προµηθειών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε
από προµηθευτή που παύει οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες, είτε από τον
εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης
διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
(4) Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µπορεί να
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύµβαση
έπεται διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο
και πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισµό µελετών,
να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού µελετών· στη
δεύτερη περίπτωση, στις διαπραγµατεύσεις πρέπει να προσκληθούν να
συµµετάσχουν όλοι οι νικητές του διαγωνισµού.
(5) Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να
χρησιµοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη
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παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν από τον οικονοµικό φορέα µε τον
οποίο συνήψαν την αρχική σύµβαση οι ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες είναι σύµφωνα µε βασικό σχέδιο για
το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύµβαση σύµφωνα µε διαδικασία προβλεπόµενη στο
εδάφιο (1) του άρθρου 23. Στο βασικό σχέδιο επισηµαίνεται η έκταση πιθανών
συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα
ανατεθούν:
Νοείται ότι, το ενδεχόµενο χρήσης της διαδικασίας του παρόντος εδαφίου
επισηµαίνεται κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού, νοουµένου ότι και το
συνολικό προβλεπόµενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών λήφθηκε
υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρµογή του άρθρου 9:
Νοείται περαιτέρω ότι, η χρήση της διαδικασίας του παρόντος εδαφίου µπορεί να
γίνει µόνο εντός τριετίας από τη σύναψη της αρχικής σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συµφωνίες- πλαίσιο.

30.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους oι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο.
(2) Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως, ιδίως λόγω του
αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο.
(3) Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, καθώς και στα εδάφια (5) και
(6). Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των αναθετουσών
αρχών που έχουν οριστεί σαφώς για το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη διαγωνισµού ή
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονοµικών φορέων που
είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί.
(4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (5), κατά τη σύναψη σύµβασης
που βασίζεται σε συµφωνία-πλαίσιο, τα µέρη δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να
επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο.
(5) Όταν συνάπτεται συµφωνία - πλαίσιο µε έναν µόνο οικονοµικό φορέα, οι
συµβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία - πλαίσιο ανατίθενται βάσει των
όρων που τίθενται στη συµφωνία - πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον οικονοµικό φορέα που είναι
συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να
συµπληρώσει την προσφορά του.
(6) Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς
φορείς, η εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο εκτελείται µε έναν από τους κατωτέρω
τρόπους:
(α) Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς
προκήρυξη νέου διαγωνισµού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την
παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών και οι αντικειµενικές
προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο
οικονοµικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα
έγγραφα της διαδικασιας σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο·
(β)(i) όταν στη συµφωνία - πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την
παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, εν µέρει χωρίς προκήρυξη
νέου διαγωνισµού σύµφωνα µε την παράγραφο (α) και εν µέρει µε την προκήρυξη
νέου διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη
της συµφωνίας-πλαίσιο σύµφωνα µε την παράγραφο (γ), εφόσον προβλέπεται
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τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή του κατά πόσον
συγκεκριµένα έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες αποκτώνται κατόπιν προκήρυξης νέου
διαγωνισµού ή άµεσα, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη
συµφωνία-πλαίσιο, γίνεται σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο. Τα εν
λόγω έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης προσδιορίζουν επίσης ποιοι όροι
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νέου διαγωνισµού.
(ii) Οι δυνατότητες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται επίσης σε οποιοδήποτε τµήµα µιας συµφωνίας-πλαίσιο
για το οποίο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών
έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν προβλεφθεί
όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και
προµηθειών για τα λοιπά τµήµατα·
(γ) σε περίπτωση που στη συµφωνία - πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που
διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, µε έναρξη νέου
διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της
συµφωνίας-πλαίσιο.
(7) Οι διαγωνισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6)
βασίζονται στους ιδίους όρους µε αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της
συµφωνίας-πλαίσιο, και, εφόσον χρειαστεί, σε ακριβέστερα διατυπωµένους όρους
και, ενδεχοµένως, σε άλλους όρους που επισηµαίνονται στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την
ακόλουθη διαδικασία:
(α) Για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές
διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να
εκτελέσουν τη σύµβαση·
(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή προσφορών
για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων όπως η
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την
αποστολή των προσφορών·
(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό τους παραµένει
σφραγισµένο έως τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας απάντησης·
(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε
την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία - πλαίσιο.
∆υναµικά συστήµατα
αγορών.

31.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι
γενικώς διαθέσιµα στην αγορά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών
αρχών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιµοποιούν δυναµικό σύστηµα
αγορών. Το δυναµικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου
ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του
συστήµατος αγορών σε κάθε οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.
(2) Το δυναµικό σύστηµα αγορών µπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων,
έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της
σύµβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα
χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν αναφορά στο µέγιστο
επιτρεπόµενο µέγεθος των επακόλουθων ειδικών συµβάσεων ή σε συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν επακόλουθες ειδικές συµβάσεις:
Νοείται ότι, όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστηµα σε κατηγορίες
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου,
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καθορίζουν τα εφαρµοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.
(3) Για τη σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών, οι
αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, υπό την
επίφυλαξη του εδαφίου (5).
(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο
σύστηµα. Ο αριθµός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν
περιορίζεται.
(5) Παρά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25, εφαρµόζονται οι ακόλουθες προθεσµίες:
(α) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής είναι τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης ή, εάν ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από
την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άπαξ
και αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης
συγκεκριµένης σύµβασης στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, δεν
εφαρµόζονται άλλες προθεσµίες για την παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής·
(β) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Κατά περίπτωση, εφαρµόζεται το άρθρο 25 εδάφιο (6), τα εδάφια (5) και (7) του
ίδιου άρθρου δεν εφαρµόζονται.
(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα εδάφια (1),
(5), (7) και (8) του άρθρου 55.
(7) Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων βάσει ενός δυναµικού συστήµατος
αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:
(α) ∆ηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για
δυναµικό σύστηµα αγορών·
(β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης τουλάχιστον τη
φύση και την εκτιµώµενη ποσότητα των προβλεπόµενων αγορών, καθώς και όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναµικό σύστηµα αγορών,
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου λειτουργίας του, τον χρησιµοποιούµενο
ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές ρυθµίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·
(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τα
χαρακτηριστικά τους·
(δ) για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστηµα, προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 52.
(8) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού
συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να ζητήσει να
συµµετάσχει στο σύστηµα, βάσει των όρων που αναφέρονται στα εδάφια (3) έως
(5).
(9) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (10), οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την
αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής, εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν
αυτό δικαιολογείται, ιδίως, λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά
έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.
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(10) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (9) και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριµένη σύµβαση στο
πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηµοσιεύεται
πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η
διάρκεια της παράτασης που προτίθενται να εφαρµόσουν οι αναθέτουσες αρχές
επισηµαίνεται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(11) Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό τον σχετικό οικονοµικό
φορέα, αν έχει επιλεγεί να συµµετάσχει στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή όχι.
(12) Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους επιλεγµένους συµµετέχοντες να
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση στο πλαίσιο του δυναµικού
συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 53. Όταν το δυναµικό σύστηµα αγορών
χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές
καλούν όλους τους συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την κατηγορία που
αντιστοιχεί στη σχετική συγκεκριµένη σύµβαση να υποβάλουν προσφορά.
(13) Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που
υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται
στην προκήρυξη της σύµβασης για το δυναµικό σύστηµα αγορών, ή, εάν ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά µπορούν, κατά
περίπτωση, να προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών.
(14)(α) Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, ανά πάσα στιγµή, κατά τη διάρκεια της
περιόδου ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, να απαιτούν από τους
επιλεγµένους συµµετέχοντες να υποβάλουν ανανεωµένη και επικαιροποιηµένη
υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59, εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης του αιτήµατος.
(β) Τα εδάφια (4) έως (6) του άρθρου 59 εφαρµόζονται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος
του δυναµικού συστήµατος αγορών.
(15) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναµικού
συστήµατος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Ενηµερώνουν την Επιτροπή
για οποιαδήποτε µεταβολή της περιόδου ισχύος, µέσω των κατωτέρω
τυποποιηµένων εντύπων:
(α) Εάν η περίοδος ισχύος µεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του
συστήµατος, µέσω του εντύπου που χρησιµοποιείται αρχικά για την προκήρυξη
διαγωνισµού για το δυναµικό σύστηµα αγορών·
(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας
σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 49.
(16) Στους οικονοµικούς φορείς που ενδιαφέρονται ή συµµετέχουν στο δυναµικό
σύστηµα αγορών δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος
του δυναµικού συστήµατος αγορών.
Ηλεκτρονικοί
πλειστηριασµοί.

32.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, µειωµένες τιµές ή/και νέες
αξίες όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτό, οι
αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη µορφή
επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα από
προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, η οποία επιτρέπει την
ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες µεθόδους αξιολόγησης:
Νοείται ότι, δεδοµένου ότι ορισµένες δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και δηµόσιες
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συµβάσεις έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού,
όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο
αξιολόγησης, οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών.
(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
κατόπιν ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να διατυπωθούν µε
ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις παραγράφους
(β) ή (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισµού
για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 31.
(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία
των προσφορών:
(α) Μόνο στις τιµές όταν η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιµής˙
(β) στις τιµές ή / και στις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των προσφορών που
επισηµαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον η
σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει
τη βέλτιστη σχέση τιµής - ποιότητας, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή
βάσει της προσφοράς µε το χαµηλότερο κόστος σύµφωνα µε µια προσέγγιση
βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας - κόστους.

Παράρτηµα VI.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού το επισηµαίνουν στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI.
(5)(α) Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές
διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το ή τα
κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχει καθοριστεί.
(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί σύµφωνα µε το άρθρο 57 και πληροί τα κριτήρια επιλογής και
του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι
µη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου:
(i) Μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, και/ή παρελήφθησαν
καθυστερηµένα, και/ή για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή
διαφθοράς ή κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές,
(ii) απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες οι
οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και προσφέροντες των οποίων η
τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκµηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
(iii) ακατάλληλη θεωρείται µια προσφορά άσχετη µε τη σύµβαση και προδήλως
ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης. Μια αίτηση συµµετοχής θεωρείται ακατάλληλη εάν ο σχετικός
οικονοµικός φορέας πρόκειται ή µπορεί να αποκλειστεί σύµφωνα µε το άρθρο 57 ή
δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το
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άρθρο 58.
(γ) Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται
ταυτόχρονα και µε ηλεκτρονικά µέσα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό, χρησιµοποιώντας, κατά την προσδιορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
τα στοιχεία σύνδεσης σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.
(6)(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης του
οικείου προσφέροντα, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στο εδάφιο (6) του άρθρου 67.
(β) Στην πρόσκληση αναφέρεται ο µαθηµατικός τύπος που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί, κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, για την αυτόµατη
ανακατάταξη των προσφορών, βάσει των νέων τιµών ή/και των νέων αξιών που
υποβάλλονται. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος περιλαµβάνει τους συντελεστές
στάθµισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισµό της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην
προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε άλλα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης. Προς τούτο, όµως, τυχόν
περιθώρια διακύµανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριµένη τιµή.
(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός
µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι
αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν,
ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται,
εάν έχει επισηµανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες
σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τον αριθµό
των συµµετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη φάση του πλειστηριασµού:
Νοείται ότι, σε καµία περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να
γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων
φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
(8)(α) Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, µε έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
(i) Κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
(ii) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να πληρούν τις
απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν ορίσει
προηγουµένως το διάστηµα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, ή
(iii) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισµένος αριθµός φάσεων του πλειστηριασµού.
(β) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α),
ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii)
της ίδιας παραγράφου, η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό θα πρέπει να
αναφέρει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασµού.
(9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές
αναθέτουν τη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 67, µε βάση τα αποτελέσµατα του
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
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Ηλεκτρονικοί
κατάλογοι.

33.-(1)(α) Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό
κατάλογο.
(β) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται µε διάταγµά της να καταστήσει
υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισµένα είδη συµβάσεων.
(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου
µπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συµπληρώνουν την προσφορά.
(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους
προσφέροντες, µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε µια συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον µορφότυπο που
έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
(4) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για τα εργαλεία
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 55.
(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι
αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές:
(α) Το αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί
προκαταρκτική προκήρυξη·
(β) επισηµαίνουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σύµφωνα µε το εδάφιο (8) του άρθρου 55, όσον αφορά το
µορφότυπο, το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές ρυθµίσεις
και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.
(6) Εάν έχει συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς
φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών
καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου
διαγωνισµού για συγκεκριµένες συµβάσεις λαµβάνει χώρα βάσει ενηµερωµένων
καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιµοποιούν µία από τις
ακόλουθες µεθόδους:
(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους τους, προσαρµοσµένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύµβασης· ή
(β) ενηµερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν, από τους
ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί, τις πληροφορίες που
απαιτούνται ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της
συγκεκριµένης σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω µεθόδου
έχει επισηµανθεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για τη συµφωνία
- πλαίσιο.
(7)(α) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισµό για συγκεκριµένες
συµβάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο (β) το εδαφίου (6), ενηµερώνουν τους
προσφέροντες για την ηµεροµηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να
συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταρτίσουν
προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριµένης σύµβασης
και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω
συλλογή πληροφοριών.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστηµα µεταξύ της
κοινοποίησης και της συλλογής των πληροφοριών.
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(γ) Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις
συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόµενο προσφέροντα, δίνοντάς του την
ευκαιρία να αµφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε µε
αυτό τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλµατα.
(8) (α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συµβάσεις, βάσει δυναµικού
συστήµατος αγορών, απαιτώντας οι προσφορές για µια συγκεκριµένη σύµβαση να
υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται επίσης να αναθέτουν συµβάσεις, βάσει
δυναµικού συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (6)
και το εδάφιο (7), υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συµµετοχής στο δυναµικό
σύστηµα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και το µορφότυπο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη
συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συµπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού
ενηµερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτίσει προσφορές
µέσω της διαδικασίας της παραγράφου (β) του εδαφίου (6).
Κεντρικές
δραστηριότητες
αγορών και κεντρικές
αρχές αγορών.

34.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν προµήθειες ή/και υπηρεσίες
από κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, προµήθειες και υπηρεσίες
χρησιµοποιώντας συµβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών,
χρησιµοποιώντας δυναµικά συστήµατα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή
αγορών, ή, στον βαθµό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30,
χρησιµοποιώντας συµφωνία-πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή
αγορών προσφέρουσα κεντρικές δραστηριότητες αγορών. Όταν ένα δυναµικό
σύστηµα αγορών, το οποίο χειρίζεται µια κεντρική αρχή αγορών, µπορεί να
χρησιµοποιείται από λοιπές αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη
διαγωνισµού µε την οποία συγκροτείται το σύστηµα.
(γ) Σε σχέση µε τις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να
προβλέπει ότι ορισµένες διαδικασίες σύναψης σύµβασης πραγµατοποιούνται µε
προσφυγή σε κεντρικές αρχές αγορών ή σε µία ή περισσότερες συγκεκριµένες
κεντρικές αρχές αγορών.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) µια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος Νόµου, όταν:
(α) Αποκτά προµήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποία προσφέρει
κεντρικές δραστηριότητες αγορών· ή
(β) αποκτά έργα, προµήθειες και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας συµβάσεις που
ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιµοποιώντας δυναµικά συστήµατα
αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθµό που καθορίζεται
στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιµοποιώντας συµφωνία - πλαίσιο που
συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών.
(3) Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της,
δυνάµει του παρόντος Νόµου, για τα µέρη που διεξάγονται από την ίδια, ως
ακολούθως:
(i) κατά την ανάθεση σύµβασης, στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών, το
οποίο διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών,
(ii) κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού, βάσει της συµφωνίας - πλαίσιο, η οποία
έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών,
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(iii) κατά τον προσδιορισµό του συµβαλλόµενου, στη συµφωνία - πλαίσιο,
οικονοµικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριµένο καθήκον στο πλαίσιο
συµφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών, κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30.
(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύµβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή
αγορών εκτελούνται µέσω ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55.
(5) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, χωρίς να εφαρµόζουν τις διαδικασίες του
παρόντος Νόµου, να αναθέτουν δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών για την παροχή
υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν την παροχή
επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Από κοινού
διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων.

35.-(1) ∆ύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συµφωνούν να
εκτελούν συγκεκριµένες διαδκασίες σύναψης συµβάσεων από κοινού.
(2) Στις περιπτώσεις όπου µια διαδικασία σύναψης σύµβασης εκτελείται εξ
ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµατος και για λογαριασµό όλων των αναθετουσών
αρχών, οι αναθέτουσες αρχές αυτές είναι υπεύθυνες, αλληλέγυα, για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόµο. Τούτο
ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται µία αναθέτουσα αρχή,
ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασµό όσο και για λογαριασµό των υπολοίπων
αναθετουσών αρχών.
(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύµβασης δεν εκτελείται εξ
ολοκλήρου εξ ονόµατος και για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων αναθετουσών
αρχών, οι αρχές έχουν, αλληλέγγυα, ευθύνη µόνο για τα µέρη εκείνα που
εκτελούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, για τα µέρη
που αναλαµβάνει ιδίω ονόµατι και για δικό της λογαριασµό.

∆ιαδικασίες σύναψης
συµβάσεων που
αφορούν αναθέτουσες
αρχές από
διαφορετικά κράτη
µέλη.

36.-(1) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά
κράτη µέλη δύνανται να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση δηµόσιων
συµβάσεων, χρησιµοποιώντας έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο:

Νοείται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα µέσα που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής
αναγκαστικών διατάξεων του δηµοσίου δικαίου, σύµφωνων µε το ενωσιακό δίκαιο,
στις οποίες υπόκεινται στη ∆ηµοκρατία.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
χρησιµοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών προσφερόµενες από κεντρική
αρχή αγορών εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του, να προσδιορίζει ότι, όσον
αφορά κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές
αγορών εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
χρησιµοποιούν µόνο τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών ως ορίζονται είτε στην
παράγραφο (α) είτε στην παράγραφο (β) του σχετικού ορισµού του όρου «κεντρικές
δραστηριότητες αγορών».
(4)(α) Η παροχή των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από κεντρική αρχή
αγορών εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η κεντρική αρχή
αγορών.
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(β) Οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η κεντρική
αρχή αγορών εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
(i) Στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών,
(ii) στη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού στο πλαίσιο συµφωνίας - πλαίσιο,
(iii) στον προσδιορισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (6) του
άρθρου 30, του συµβαλλόµενου στη συµφωνία - πλαίσιο οικονοµικού φορέα που θα
εκτελέσει ένα συγκεκριµένο καθήκον.
(5)(α) Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη δύνανται, από κοινού, να
αναθέτουν δηµόσια σύµβαση, να συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο ή να λειτουργούν
δυναµικό σύστηµα αγορών. ∆ύνανται επίσης, στο βαθµό που καθορίζεται στο
εδάφιο (3) του άρθρου 30, να αναθέτουν συµβάσεις βάσει της συµφωνίας - πλαίσιο
ή του δυναµικού συστήµατος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθµίζονται
από διεθνή συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι
συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συµφωνία όπου προσδιορίζονται τα
εξής:
(i) Οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις,
(ii) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της διαδικασίας, της κατανοµής των έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να αποκτηθούν και της σύναψης των
συµβάσεων.
(β) Μια συµµετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, δυνάµει
του παρόντος Νόµου, όταν αγοράζει έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες από την
αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για
τον προσδιορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου σύµφωνα µε
την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
αποφασίζουν να αναθέτουν τις ευθύνες σε µια ή περισσότερες από τις
συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές και να επιλέγουν τις σχετικές εφαρµοστέες
διατάξεις οποιουδήποτε κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη
τουλάχιστον µία από τις συµµετέχουσες αρχές. Η ανάθεση ευθυνών και το σχετικό
εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες δηµόσιες συµβάσεις.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 210,
31.7.2006, σ. 19.

(6)(α) Σε περίπτωση που αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη µέλη έχουν
συστήσει κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής
συνεργασίας δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όµιλο
εδαφικής συνεργασίας, ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει της νοµοθεσίας της
Ένωσης, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συµφωνούν, µέσω απόφασης του
αρµόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη µέλη:
(i) Του κράτους µέλους όπου έχει την έδρα της ο κοινός φορέας,
(ii) του κράτους µέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της ο κοινός φορέας.
(β) Η συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) µπορεί, είτε να εφαρµόζεται
για αόριστο χρονικό διάστηµα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού
φορέα, είτε να περιορίζεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε ορισµένα είδη
συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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Προκαταρκτικές
διαβουλεύσεις της
αγοράς.

37.-(1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν
τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και να ενηµερώσουν τους οικονοµικούς φορείς
για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συµβάσεις.
(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν,
ιδίως, να ζητούν ή να δέχονται τις συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή
αρχών ή συµµετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συµβουλές δύνανται να
χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και
την παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.

Προηγούµενη
εµπλοκή υποψηφίων
ή προσφερόντων.

38.-(1) Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση, η
οποία σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει παράσχει συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή, είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 37, ή έχει
εµπλακεί µε οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει τη
µη στρέβλωση του ανταγωνισµού, λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή
προσφέροντα.
(2) Τα µέτρα που λαµβάνει η αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το εδάφιο (1),
περιλαµβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες
σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούµενης
εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος ή της επιχείρησης, η οποία
σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα, στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης και τον προσδιορισµό επαρκών προθεσµιών για την παραλαβή
των προσφορών.
(3) Ο υποψήφιος ή προσφέρων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκλείεται από τη
διαδικασία, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συµµόρφωση µε
την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης:
Νοείται ότι πριν από οποιοδήποτε τέτοιο αποκλεισµό, παρέχεται η ευκαιρία στους
υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συµµετοχή τους στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει
στρέβλωση του ανταγωνισµού.
(4) Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), τεκµηριώνονται στη
χωριστή έκθεση που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 84.

Τεχνικές
προδιαγραφές.
Παράρτηµα VII.

39.-(1) (α) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα VII, σηµείο (1),
καθορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και προσδιορίζουν
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προµήθειες:
Νοείται ότι, τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική
διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούµενων έργων, προµηθειών ή
υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόµη και
αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την
προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και βρίσκονται σε
αναλογία µε την αξία και τους στόχους της:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να προσδιορίζουν αν θα
απαιτηθεί µεταβίβαση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
(β) Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε
πρόκειται για το ευρύ κοινό, είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν
λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να λαµβάνουν υπόψη τα
κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή το σχεδιασµό για όλους τους
χρήστες:

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 42 of 116

73(I)/2016
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα
προσβασιµότητας, βάσει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές
προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή
το σχεδιασµό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραποµπή στα εν λόγω
πρότυπα.
(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών
φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα της σύµβασης στον
ανταγωνισµό.
(3) Υπό την επιφύλαξη της νοµοθεσίας που ισχύει στη ∆ηµοκρατία αναφορικά µε
υποχρεωτικούς τεχνικούς κανόνες και νοουµένου ότι η νοµοθεσία αυτή είναι
σύµφωνη µε το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιθέµενες
παράµετροι είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να
προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στις αναθέτουσες αρχές να
αναθέτουν τη σύµβαση·
(β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε σειρά προτεραιότητας, σε
εθνικά πρότυπα που µεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές
αξιολογήσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά
συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε κυπριακά πρότυπα, κυπριακές
τεχνικές εγκρίσεις ή κυπριακές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού,
του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των
προµηθειών. Κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο»·
(γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (α),
µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµµόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παράγραφο (β)·
(δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο
(β) για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) για άλλα
χαρακτηριστικά.
(4) Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν περιέχουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή
ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής, που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που παρέχονται από συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, ούτε εµπορικού σήµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα
είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή
ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι
δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου
της σύµβασης, κατ’ εφαρµογή του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι
συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναµο».
(5) Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), δεν
απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες
για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις
οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε
κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσων που
αναφέρονται στο άρθρο 41, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναµο
τρόπο, τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
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(6)(α) Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (3) για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, µε
αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά
έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί
µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική
προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει καταρτιστεί
από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει.
(β) Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 41, ότι το έργο, η
προµήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή
στις λειτουργικές απαιτήσεις, τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Σήµατα.

40.-(1) Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών µε ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα
χαρακτηριστικά, µπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή
στις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύµβασης, να απαιτούν συγκεκριµένο σήµα ως
αποδεικτικό της συµµόρφωσης των έργων, των υπηρεσιών ή των προµηθειών προς
τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται µε
το αντικείµενο της σύµβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισµό των
χαρακτηριστικών των έργων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν
αντικείµενο της σύµβασης·
(β) οι απαιτήσεις σήµατος βασίζονται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε
αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις·
(γ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην
οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων
των κρατικών οργανισµών, των καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων, των
κατασκευαστών, των διανοµέων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων·
(δ) τα σήµατα είναι προσιτά για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη·
(ε) οι απαιτήσεις σήµατος καθορίζονται από τρίτο µέρος επί του οποίου ο
οικονοµικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήµα δεν µπορεί να ασκήσει
αποφασιστική επιρροή.
(2) Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, οι προµήθειες και οι
υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σήµατος, αναφέρουν περί ποίων
απαιτήσεων σήµατος πρόκειται.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριµένο σήµα αποδέχονται όλα τα
σήµατα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, οι προµήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις
ισοδύναµες απαιτήσεις σήµατος.
(4) Όταν ενας οικονοµικός φορέας δεν είχε τεκµηριωµένα τη δυνατότητα να
αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναµο
σήµα, εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο
ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, όπως,
ιδίως, τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο
συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα,
προµήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του ειδικού σήµατος ή τις ειδικές
απαιτήσεις που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
(5) Εάν ένα σήµα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε) του
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εδαφίου (1), αλλά ορίζει επιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο
της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν το καθαυτό σήµα, αλλά δύνανται
να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή µε παραποµπή στις λεπτοµερείς προδιαγραφές
του εν λόγω σήµατος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τµήµατα των σχετικών
προδιαγραφών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι
κατάλληλα για τον ορισµό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειµένου.
Εκθέσεις δοκιµών,
πιστοποίηση και άλλα
αποδεικτικά µέσα.

41.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς
να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιο οργανισµό, ως αποδεικτικό µέσο
συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύµβασης.
(2) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών
που εκδίδονται από συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης
οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναµους οργανισµούς
αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

Επίσηµη Εφηµερίδα
Ε.Ε.: L 218,
13.8.2008, σ. 30.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οργανισµός αξιολόγησης της
συµµόρφωσης σηµαίνει τον οργανισµό, ο οποίος πραγµατοποιεί δραστηριότητες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένων βαθµονοµήσεων, δοκιµών,
πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και
για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, εκτός
από αυτά που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), όπως τον τεχνικό φάκελο του
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε πρόσβαση
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιµών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)
ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών,
νοουµένου ότι για την αδυναµία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόµενος
οικονοµικός φορέας και νοουµένου ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή
έργα, προµήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται
στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης
σύµβασης.
(5) Εφόσον ζητηθεί, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων θέτει, σύµφωνα µε το
άρθρο 86, στη διάθεση άλλων κρατών µελών οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε
τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύµφωνα µε το εδάφιο (6) του
άρθρου 39, το άρθρο 40 και τα εδάφια (1) έως (4) του παρόντος άρθρου. Η Αρµόδια
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή οι αναθέτουσες αρχές ανάλογα µε την περίπτωση,
δύνανται να αποτείνονται στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα και να λαµβάνουν τις σχετικές πληροφορίες.

Εναλλακτικές
προσφορές.

42.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές, υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) Αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού χρησιµοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι ή αν απαιτούν ή όχι την υποβολή
εναλλακτικών προσφορών· και
(β) οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές
αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης τις ελάχιστες
απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 45 of 116

73(I)/2016
τον τρόπο υποβολής τους, ειδικότερα αν οι εναλλακτικές προσφορές αυτές µπορούν
να υποβάλλονται µόνον στις περιπτώσεις που έχει επίσης υποβληθεί προσφορά που
δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν ότι τα επιλεγµένα κριτήρια ανάθεσης
µπορούν να εφαρµοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις εν λόγω
ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και σε συµµορφούµενες προσφορές που δεν είναι
εναλλακτικές.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις εναλλακτικές προσφορές
που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.
(5) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών ή
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές
προσφορές δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά για τον µόνο λόγο ότι, εάν
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών αντί
δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών αντί
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
Υποδιαίρεση
συµβάσεων σε
τµήµατα.

43.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση µιας
σύµβασης υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και δύνανται να προσδιορίζουν το
µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών.
(2) Εξαιρουµένων των συµβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά,
σύµφωνα µε το εδάφιο (5), οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους
της απόφασής τους για µη διαίρεση σε τµήµατα, και περιλαµβάνουν την
πληροφόρηση αυτή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή στη
χωριστή έκθεση που καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 84.
(3) Η αναθέτουσα αρχή έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της διαίρεσης των
συµβάσεων σε τµήµατα και είναι ελεύθερη να αποφασίζει αυτόνοµα, βάσει
οποιουδήποτε σκεπτικού κρίνει πρόσφορο, χωρίς να υπόκειται σε διοικητική ή
δικαστική εποπτεία.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα,
περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόµη και εάν οι προσφορές είναι
δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τµήµατα, να περιορίζουν τον
αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την
προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός των τµηµάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην
προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης τα
αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να
εφαρµόσουν για τον προσδιορισµό των τµηµάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση
που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε
έναν προσφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον µέγιστο αριθµό:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων
του ενός τµηµάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
αναθέτουν συµβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τµήµατα, εφόσον έχουν
αναφέρει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση
ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωµα να το πράξουν και αναφέρουν τον τρόπο
συνδυασµού των τµηµάτων ή οµάδων τµηµάτων.
(5) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθιστά υποχρεωτική την ανάθεση
συµβάσεων µε τη µορφή χωριστών τµηµάτων, υπό προϋποθέσεις που θα
καθοριστούν µε Κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 93. Στην
περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται επίσης το εδάφιο (4).

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 46 of 116

73(I)/2016

Καθορισµός
προθεσµιών.

44.-(1) Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα
της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών,
υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στα άρθρα 24 έως
28.
(2) Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη
ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να
είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 24
έως 28, ορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση
των προσφορών.
(3)(α) Όπου εφαρµόζεται, καθίσταται υποχρεωτική η παράταση της προθεσµίας
παραλαβής των προσφορών από τις αναθέτουσες αρχές, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(i) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονοµικό φορέα σε εύθετο χρόνο, δεν παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε
περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 24
και το εδάφιο (8) του άρθρου 25, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες,
(ii) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης υφίστανται σηµαντικές
αλλαγές.
(β) Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
ή των αλλαγών.
(γ) Οι αναθέτουσες αρχές δεν οφείλουν να παρατείνουν την προθεσµία όταν οι
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί σε εύθετο χρόνο ή δεν έχουν σηµασία για
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών.
(4) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων
συµµετοχής, σε κάθε περίπτωση που το κρίνουν αναγκαίο.

Οικονοµικοί φορείς.

45.-(1) Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη
συγκεκριµένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι,
δυνάµει της νοµοθεσίας που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά
είτε νοµικά πρόσωπα.
(2) Στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και
των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή
υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα
νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα
ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των µελών του προσωπικού που
επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης.
(3)(α) Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις
οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Υπό
την επιφύλαξη του εδαφίου (4), οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή
την αίτηση συµµετοχής.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 47 of 116

73(I)/2016
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, όταν το κρίνουν αναγαίο, να διευκρινίζουν στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις
οικονοµικών φορέων θα πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά το
άρθρο 58, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειµενικά και τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται µε σχετική
εγκύκλιο να θέσει τυποποιηµένους όρους όσον αφορά τη µορφή υπό την οποία
δίδεται η διευκρίνιση αυτή.
(γ) Οι όροι εκτέλεσης της σύµβασης από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, οι οποίοι
είναι διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε µεµονωµένους
συµµετέχοντες, πρέπει να δικαιολογούνται από αντικειµενικούς λόγους και να είναι
αναλογικοί.
(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή αφού τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η σχετική µεταβολή
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Ονοµατολογίες.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 340,
16.12.2002, σ. 1.

46.-(1) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για
τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», όπως αυτό εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου
2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV).
(2) Σε περίπτωση προσαρµογής από την Επιτροπή των κωδικών CPV που
αναφέρονται στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, οι οποίοι συµπίπτουν µε τους κωδικούς που
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο και που δεν συνεπάγονται τροποποίηση του
πεδίου εφαρµογής του παρόντος Νόµου, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ενηµερώνει τις αναθέτουσες αρχές µε σχετική εγκύκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προκαταρκτικές
προκηρύξεις.
Παράρτηµα V,
Μέρος Β,
Τµήµα Ι.
Παράρτηµα VIIΙ.
Παράρτηµα V,
Μέρος Α.

47.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για
σχεδιαζόµενες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων δηµοσιεύοντας προκαταρκτική
προκήρυξη. H προκαταρκτική προκήρυξη περιέχει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Παράρτηµα V, Μέρος B, Τµήµα I και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του Παραρτήµατος VIIΙ. Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη
δηµοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι
αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση δηµοσίευσης της
προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII. Οι εν
λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V,
Μέρος Α.
(2)(α) Για κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι µη
κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιµοποιούν την προκαταρκτική
προκήρυξη ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του
άρθρου 23, υπό την προϋπόθεση ότι η προκήρυξη πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(i) Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριµένο τις προµήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που
θα αποτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί,
(ii) επισηµαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς µεταγενέστερη δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν
εγγράφως το ενδιαφέρον τους,

Παράρτηµα V,
Μέρος Β.

(iii) περιέχει,τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, Μέρος B,

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 48 of 116

73(I)/2016
(iv) αποστέλλεται για δηµοσίευση µεταξύ τριάντα πέντε (35) ηµερών και δώδεκα
(12) µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται
στο εδάφιο (1) του άρθρου 53.
(β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν δηµοσιεύονται σε
«προφίλ αγοραστή»:
Νοείται ότι, η τυχόν πρόσθετη δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το
άρθρο 51, µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».
(γ) Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη διαρκεί κατ’
ανώτατο όριο δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της προς
δηµοσίευση:
Νοείται ότι, στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές
υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (1) του άρθρου 75, µπορεί να καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα
(12) µηνών.
Προκηρύξεις
σύµβασης.
Παράρτηµα V,
Μέρος Γ.
Γνωστοποιήσεις
συναφθεισών
συµβάσεων.
Παράρτηµα V,
Μέρος ∆.

48. Χωρίς επηρεασµό των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 23 και του άρθρου
29, οι προκηρύξεις σύµβασης οι οποίες χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού για όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Γ και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 50.
49.-(1) Το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες από τη σύναψη σύµβασης ή
συµφωνίας-πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεση ή τη σύναψή της, οι
αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας
σύµβασης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, η οποία
περιέχει τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V, Μέρος ∆ και
δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 50.
(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισµού για τη σχετική σύµβαση έγινε
υπό τη µορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να
µην αναθέσει περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται
από την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης
περιέχει σχετική επισήµανση.
(3) Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 30,
οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής
γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για κάθε
σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία - πλαίσιο:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές συγκεντρώνουν σε τριµηνιαία βάση τις
γνωστοποιήσεις των αποτελεσµάτων των διαδικασιών σύναψης σύµβασης για
συµβάσεις που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην
Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθεισών
συµβάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο
τριάντα (30) ηµέρες µετά την ανάθεση κάθε σύµβασης:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω
γνωστοποιήσεις σε τριµηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το
αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
(5) Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας πλαίσιο µπορούν να µην δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί να
εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο
τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα
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δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού
µεταξύ των οικονοµικών φορέων.
Σύνταξη και
λεπτοµέρειες
δηµοσίευσης των
προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων.
Παράρτηµα V.

50.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, και
49 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V υπό τη
µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων και των τυποποιηµένων
εντύπων για τα διορθωτικά, ως αυτά καταρτίζονται από την Επιτροπή και
δηµοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία
αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

Παράρτηµα VIII.
∆ηµοσίευση στη
∆ηµοκρατία.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δηµοσιεύουν προκηρύξεις και
γνωστοποιήσεις για δηµόσιες συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην προβλεπόµενη
στον παρόντα Νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε τον µορφότυπο και σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII.
51.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και
49, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δηµοσιεύονται στη
∆ηµοκρατία πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 50:
Νοείται ότι, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση στη
∆ηµοκρατία, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενηµερωθεί από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης ή της
γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 50.
(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στη ∆ηµοκρατία δεν
περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις
και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο
«προφίλ αγοραστή».
(3) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»
πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό
τη µορφή αυτή και αναφέρουν την ηµεροµηνία της αποστολής.

Ηλεκτρονική διάθεση
των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.

52.-(1) (α) Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης προκήρυξης σύµφωνα µε το άρθρο 50 ή την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείµενο της
προκήρυξης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη
διεύθυνση διαδικτύου απ’ όπου µπορεί να ληφθούν τα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης.
(β) Όταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55, οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το
εδάφιο (2). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας
ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του
άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.
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(γ) Όταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
διότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν σκοπό να εφαρµόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου
5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα
µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία
απαιτούν και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά
έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας
ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του
άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες, εφόσον
ζητηθούν εγκαίρως, σχετικά µε τις προδιαγραφές και τυχόν δικαιολογητικά
έγγραφα, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει
οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης
διαδικασίας , όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24 και στο εδάφιο (8)
του άρθρου 25, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
Προσκλήσεις προς
υποψηφίους.

53.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις
συµπράξεις καινοτοµίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι
αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες
υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού
διαλόγου, να συµµετάσχουν στον διάλογο.
(β) Στις περιπτώσεις που ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού χρησιµοποιείται
προκαταρκτική προκήρυξη, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 47, οι
αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονοµικούς
φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι
εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.
(2)(α) Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνουν(i) παραποµπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας µε
ηλεκτρονικά µέσα τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, και

Παράρτηµα ΙΧ.

(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ.
(β) Σε περίτπωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν
καθίστανται αντικείµενο ελεύθερης, άµεσης, πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για
τους λόγους που εκτίθενται στις παράγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 52 και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι προσκλήσεις
συνοδευονται από τα εν λόγω έγγραφα.

Ενηµέρωση των
υποψηφίων και των
προσφερόντων.

54.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατό, όλους τους
υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε
τη σύναψη συµφωνίας - πλαίσιο, την ανάθεση σύµβασης ή την αποδοχή σε ένα
δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους
αποφάσισαν να µην συνάψουν συµφωνία - πλαίσιο, να µην αναθέσουν σύµβαση για
την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην θέσουν
σε εφαρµογή δυναµικό σύστηµα αγορών.
(2) Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι
αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης
συµµετοχής τους·
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(β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της
προσφοράς τους, συµπεριλαµβανοµένων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
εδάφια (5) και (6) του άρθρου 39, των λόγων της απόφασής τους περί µη
ισοδυναµίας ή περί µη εκπλήρωσης των απαιτήσεων επίδοσης ή λειτουργίας από τα
έργα, τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες·
(γ) σε τυχόν προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς
και την επωνυµία του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας πλαίσιο·
(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και
την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µην γνωστοποιήσουν
ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) σχετικά µε την
ανάθεση των συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα
σύστηµα δυναµικών αγορών, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε
άλλο τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά
συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού
ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
Κανόνες που
εφαρµόζονται στις
επικοινωνίες.

55.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (4) όλες οι επικοινωνίες καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάµει του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ του
παρόντος Νόµου, ιδιαίτερα η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε ηλεκτρονικά
µέσα επικοινωνίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία
και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα,
καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι
γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των
οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η χρήση ηλεκτρονικών µέσων
επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους
αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιµες
εφαρµογές·
(β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για
την περιγραφή των προσφορών χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν
µπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά
διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται σε σύστηµα αποκλειστικών αδειών
εκµετάλλευσης και δεν µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως
χρήση από την αναθέτουσα αρχή·
(γ) όταν η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε ειδικό γραφειακό
εξοπλισµό, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές·
(δ) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης απαιτούν την υποβολή
υλικών ή υπό κλίµακα µοντέλων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µε
ηλεκτρονικά µέσα:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα
επικοινωνίας, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο κατάλληλο µεσο ή
µε συνδυασµό ταχυδροµικών ή άλλων κατάλληλων µέσων και ηλεκτρονικών
µέσων.
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(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η
χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης
της ασφάλειας των εν λόγω ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, είτε για την
προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί
ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί
κατάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά
σε οικονοµικούς φορείς ή δύνανται να διατεθούν σε αυτούς µε εναλλακτικά µέσα
πρόσβασης, κατά την έννοια του εδαφίου (7).
(β) Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα µέσα επικοινωνίας
πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει
περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για
τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των
ηλεκτρονικών κατ' εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.
(4) Παρά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1), µπορεί να χρησιµοποιείται προφορική
επικοινωνία σε σχέση µε άλλες επικοινωνίες πλην των βασικών στοιχείων της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής
επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων περιλαµβάνουν τα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής, τις επιβεβαιώσεις
ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες µε τους
προσφέροντες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο
περιεχόµενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε
τα ενδεδειγµένα µέσα, όπως µε γραπτές ή ηχητικές καταγραφές ή συνόψεις των
βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες
αρχές µεριµνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του
απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το
περιεχόµενο των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής τους.
(6) Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τους διαγωνισµούς µελετών,
είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων, όπως
ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτηριοδοµικών πληροφοριών ή
παρόµοιων εργαλείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν
εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε το εδάφιο (7) έως ότου τα εργαλεία
αυτά να γίνουν γενικώς προσιτά.
(7) Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν τη χρήση
εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς προσιτά, υπό την προϋπόθεση ότι
προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης. Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι
προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

Παράρτηµα VIII.

(α) Όταν προσφέρουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση µε
ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIIΙ ή από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείµενο
της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη
διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές·
(β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω
εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των
σχετικών προθεσµιών, εφόσον για την αδυναµία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο
προσφέρων, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης
χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά πρόσβασης διαθέσιµα δωρεάν στο
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διαδίκτυο· ή
(γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών.
Παράρτηµα IV.

(8) Πρόσθετα από τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση
και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων
συµµετοχής:
(α) Είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους οι πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής,
συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήµανσης·
(β) οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη
∆ηµοκρατία, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια της συγκεκριµένης διαδικασίας
σύναψης σύµβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται να ενηµερώνει τις αναθέτουσες
αρχές µε σχετική εγκύκλιο·

188(Ι) του 2004
34(Ι) του 2009
86(Ι) του 2012.

Επίσηµη Εφηµερίδα
Ε.Ε.: L 274,
20.10.2009, σ. 36.
76(Ι) του 2010.

Επίσηµη Εφηµερίδα
E.E.: L 53,
26.2.2011, σ. 66.

(γ) στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού
πλαισίου που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, συµπεραίνουν ότι το επίπεδο των κινδύνων,
αξιολογούµενο σύµφωνα µε την παράγραφο (β), είναι τέτοιο ώστε να απαιτούνται
προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί του
Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και για Συναφή Θέµατα Νόµων
του 2004 έως 2012, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τις προηγµένες υπογραφές
που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, λαµβάνοντας
υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από ένα πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης
ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην
Απόφαση 2009/767/EΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη
θέσπιση µέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα
µέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» όπως ορίζονται στον περί της
Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας
των Υπηρεσιών Νόµο του 2010, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή
χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της
συµµόρφωσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούµενο µορφότυπο
προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την
Απόφαση 2011/130/EΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί
καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα
οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρµόδιες αρχές κατά την έννοια του περί
της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόµου, και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε
να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφοτύπους· όταν
χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, η
ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη
της ∆ηµοκρατίας. Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή
να επικυρώνει, µε επιγραµµικά µέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για µη
φυσικούς οµιλητές, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό. Η
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον
πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή,
(ii) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε την υποστήριξη
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης,
οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που
ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 54 of 116

73(I)/2016
προσφέροντες·
(δ) για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης
σύµβασης και υπογράφονται από αρµόδια αρχή κράτους µέλους ή άλλο φορέα
έκδοσης, η αρµόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει τον απαιτούµενο
µορφότυπο προηγµένων υπογραφών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος (2) της απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης
Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή
επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρµόδιες αρχές
κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόµου. Λαµβάνει τα µέτρα που είναι
αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφοτύπους αυτούς,
συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν στην
ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες
σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση
της παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής µε επιγραµµικά µέσα, δωρεάν και
κατά τρόπο κατανοητό για τους µη φυσικούς οµιλητές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Γενικές αρχές.

56.-(1) Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 67 έως 69, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύµφωνα µε
τα άρθρα 59 έως 61, ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η προσφορά συνάδει µε τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
προβλέπονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος και στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
λαµβανοµένου υπόψη, κατά περίπτωση, του άρθρου 42·
(β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα, ο οποίος δεν αποκλείεται από τη
συµµετοχή, δυνάµει του άρθρου 57, και πληροί τα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 58, και, κατά
περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αµεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο
65:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να µην αναθέσουν σύµβαση στον
προσφέροντα, ο οποίος υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η προσφορά δεν πληροί τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4.
(2)(α) Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να
εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της µη ύπαρξης λόγων
αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 57
έως 64. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι η
επαλήθευση απουσίας των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων
επιλογής πραγµατοποιείται κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή, ώστε να µην
ανατεθεί σύµβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα
αρχή.
(β) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται µε διάταγµά της να αποκλείει
τη χρήση της διαδικασίας της παραγράφου (α) ή να την περιορίζει σε ορισµένα είδη
συµβάσεων ή σε ειδικές περιπτώσεις.
(3) Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες ή όταν λείπουν
συγκεκριµένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να
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αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά,
εντός εύλογης προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήµατα
υποβάλλονται τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.

Παράρτηµα Χ.
Λόγοι αποκλεισµού.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 300,
11.11.2008, σ. 42.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 195,
25.6.1997, σ. 1.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 192,
31.7.2003, σ. 54.

(4) Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου του
Παραρτήµατος X της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
µε διάταγµά της δυνάµει του άρθρου 94 τροποποιεί το Παράρτηµα Χ του παρόντος
Νόµου και ενηµερώνει σχετικά τις αναθέτουσες αρχές.
57.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (3) και (6), οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης έναν οικονοµικό
φορέα όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 59, 60
και 61 ή εάν είναι γνωστό σε αυτές µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του ή παραδοχή του ή καταγγελία εναντίον του,
η οποία µετά την υποβολή εκ µέρους του καταγγέλλοντος στοιχείων εξετάστηκε
κατά συνοπτικό τρόπο και αφού προηγουµένως ο καταγγέλλων κλήθηκε και
κατέθεσε ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
Απόφασης - Πλαισίου 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος·
(β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόµενη δυνάµει του άρθρου
Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο
άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης - Πλαισίου 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα,
καθώς και όπως ορίζεται στη ∆ηµοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 316,
27.11.1995, σ. 48.

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 164,
22.6.2002, σ. 3.

(δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
Απόφασης-Πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·

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

(ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεµπόδισης και
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες
Νόµων του 2007 έως 2016·

(στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο
2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέµησης της Εµπορίας και Εκµετάλλευσης
Προσώπων και της Προστασίας των Θυµάτων Νόµου του 2014:
Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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(2)(α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) και του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες
αρχές αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης έναν
οικονοµικό φορέα, εφόσον γνωρίζουν ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις που
ισχύουν στη ∆ηµοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείσουν από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης έναν οικονοµικό φορέα, εφόσον µπορούν να
αποδείξουν, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
(γ) Το παρόν εδάφιο παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, να
παρεκκλίνουν από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στο εδάφιο (1)
και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από τον υποχρεωτικό
αποκλεισµό που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως, όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός
φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται, λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή, σε ανοικτές διαδικασίες, της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης οποιοδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου
4·
(β) όταν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγείανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές του ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις:
Νοείται ότι, ένας οικονοµικός φορέας ευρισκόµενος σε µια εκ των καταστάσεων της
ως άνω παραγράφου, είναι δυνατόν να µην αποκλείεται από την αναθέτουσα αρχή
όταν αποδεικνύει ότι δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψιν την
εφαρµοστέα σχετική νοµοθεσία και µέτρα σχετικά µε τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω·
(γ) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο
οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο
θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του·
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13(Ι) του 2008
41(Ι) του 2014.

(δ) όταν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς, µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Σε τέτοια περίπτωση και άνευ
επηρεασµού της συγκεκριµένης δυνατότητας, η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει
σχετικά την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού παρέχοντας της τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της, για σκοπούς εφαρµογής των περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµων του 2008 και 2014·
(ε) όταν µια κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6,
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα·
(στ) όταν µια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη
συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 38, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα·
(ζ) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις·
(η) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων,
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 59˙
(θ) όταν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
(5)(α) Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν ένα οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µια από τις
περιπτώσεις του εδαφίου (1) ή στην περίπτωση της παραγράφου (α) του εδαφίου
(2).
(β) Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να αποκλείουν ένα οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία,
σε µια από τις περιπτώσεις του εδαφίου (4) ή στην περίπτωση της παραγράφου (β)
του εδαφίου (2).
(6)(α) Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στα εδάφια (1) και (4) µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία προκειµένου
να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
(β) Για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ο οικονοµικός φορέας θα
πρέπει να αποδείξει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση
για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω
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ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων.
(γ) Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Σε περίπτωση που τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής:
Νοείται ότι, οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει του παρόντος
εδαφίου, κατά την περίοδο του αποκλεισµού, που ορίζεται στην απόφαση.
(7)(α) Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται, τηρουµένου του
ενωσιακού δικαίου, µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 93 του
παρόντος Νόµου.
(β) Οι Κανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) καθορίζουν, ιδίως, το
αρµόδιο όργανο για την επιβολή αποκλεισµού από µελλοντικές διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων και τη µέγιστη περίοδο αποκλεισµού σε περίπτωση που ο
οικονοµικός φορέας δεν λάβει επαρκή µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του,
όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο (6):
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία της καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση ή της παραδοχής στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και τα τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο
(4):
Νοείται περαιτέρω ότι, οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν δηµόσια σύµβαση σε
οικονοµικό φορέα ή σε ένωση οικονοµικών φορέων στην οποία συµµετέχει
οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, για την
περίοδο του αποκλεισµού του.
Κριτήρια επιλογής.

58.-(1)(α) Τα κριτήρια επιλογής που τίθενται από τις αναθέτουσες αρχές µπορεί να
αφορούν:
(i) Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας·
(ii) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια·
(iii) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως
απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και
(4).
(γ) Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συµµετοχής σε εκείνες
που είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων
διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις χρηµατοοικονοµικές
δυνατότητες και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την εκτέλεση της
προς ανάθεση σύµβασης.
(δ) Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης.
(2)(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους
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Παράρτηµα ΧΙ.

οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους, όπως
καταγράφονται στο Παράρτηµα XI και να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
(β) Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς
πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για
να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
(3)(α) Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να απαιτούν, ιδίως, από τους οικονοµικούς φορείς(i) Να έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τοµέα
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση,
(ii) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς,
παρουσιάζοντας ιδίως δείκτες, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
(iii) να έχουν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών
κινδύνων.
(β) Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί
φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους που
αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των προµηθειών. Η αναθέτουσα
αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
84.
(γ) Ο δείκτης, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της
συνεκτίµησης αυτής στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Οι µέθοδοι
και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και
αποφυγή διακρίσεων.
(δ) Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε
σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα:
Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο
εργασιών που πρέπει να έχουν οικονοµικοί φορείς ανά οµάδες τµηµάτων, σε
περίπτωση που θα ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να
εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
(ε) Στην περίπτωση που οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας - πλαίσιο πρόκειται να
ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου
κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) υπολογίζεται βάσει του
αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα
εκτελεστούν ταυτοχρόνως, ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης
αξίας της συµφωνίας – πλαίσιο.
(στ) Στην περίπτωση δυναµικού συστήµατος αγορών η µέγιστη απαίτηση ετήσιου
κύκλου εργασιών, που αναφέρεται στην παράγραφο (β), υπολογίζεται βάσει του
αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να
ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 60 of 116

73(I)/2016

(4)(α) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί
φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα
για την εκτέλεση της σύµβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονοµικούς
φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εµπειριών, αποδεικνυόµενο µε
κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια
αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρήσει ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει την
αναγκαία επαγγελµατική ικανότητα εάν διαπιστώσει ότι ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
εκτέλεση της σύµβασης.
(γ) Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αξιολογούν την επαγγελµατική ικανότητα
των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα, βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας,
της πείρας και της αξιοπιστίας τους.
(5) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τις απαιτούµενες προύποθέσεις
συµµετοχής, που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς
και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης.

59.-(1) Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή υποβολής προσφοράς, οι
αναθέτουσες αρχές αποδέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),
το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική
απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ∆εν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις του άρθρου 57, λόγω της οποίας οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή δύναται να αποκλεισθούν·
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 58·
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν
καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 65:
Νοείται ότι, όταν ο οικονοµικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 63, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
(2)(α) Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο
σχετικός λόγος για τον αποκλεισµό δεν ισχύει ή/και ότι πληρούται το σχετικό
κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από
την αναθέτουσα αρχή.
(β) Το ΕΕΕΣ, προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο
για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση
ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
(γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το εδάφιο (5), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης
τις πληροφορίες που απαιτούνται για το συγκεκριµένο σκοπό, όπως την
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και,
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κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
(δ) Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει τυποποιηµένου εντύπου, το οποίο θεσπίζει η
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
(ε) Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
(3) Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν εκ νέου το ΕΕΕΣ το οποίο
έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
(4) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (5), η αναθέτουσα αρχή δύναται:
(α) Να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας·
(β) πριν από την ανάθεση της σύµβασης, εξαιρουµένων των συµβάσεων βάσει
συµφωνιών - πλαίσιο, όταν συνάπτονται δυνάµει του εδαφίου (5) ή της παραγράφου
(α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, να απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο
αποφάσισε να αναθέσει τη σύµβαση, να υποβάλει ενηµερωµένα δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 62·
(γ) να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 60 και 62.
(5)(α) Παρά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (4), οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας, µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο
συµβάσεων, εικονικός φάκελος επιχείρησης ή ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
(β) Παρά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (4) οι οικονοµικοι φορείς δεν υποχρεούνται
να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που ανέθεσε τη σύµβαση ή
υπέγραψε τη συµφωνία - πλαίσιο έχει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
(6) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων διαθέτει και ενηµερώνει στο
επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) που αναφέρεται στο άρθρο 61
πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδοµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν σχετικές
πληροφορίες σχετικά µε τους οικονοµικούς φορείς και µπορούν να
χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών µελών. Κατόπιν
αιτήσεως η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδοµένων, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο.
Αποδεικτικά µέσα.
Παράρτηµα XIΙ.

60.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις
βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και
(4) και στο Παράρτηµα XIΙ ως απόδειξη της απουσίας λόγων αποκλεισµού, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 57, και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε
το άρθρο 58.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά µέσα πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 62.
(γ) Όσον αφορά το άρθρο 63, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να βασίζονται σε
οποιαδήποτε κατάλληλα µέσα για να αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα
έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.
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(2) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του γεγονότος ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57
τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Για το εδάφιο (1) του άρθρου 57, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού
µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις·
(β) για το εδάφιο (2) και το εδάφιο (4) παράγραφος (β) του άρθρου 57,
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή
χώρας:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που η οικεία χώρα ή κράτος µέλος δεν εκδίδει έγγραφο
ή πιστοποιητικό που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
εδάφια (1), (2) και (4) παράγραφος (β) του άρθρου 57, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη µέλη ή
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας
καταγωγής ή του κράτους µέλους ή χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας.

Παράρτηµα ΧΙΙ,
Μέρος Ι.

(3) Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα µπορεί,
κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο Παράρτηµα XIΙ, Μέρος Ι:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να
αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή.

Παράρτηµα ΧΙΙ,
Μέρος ΙΙ.

(4) Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται µε έναν
ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτηµα XIΙ, Μέρος ΙΙ,
ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων,
των προµηθειών ή των υπηρεσιών.
(5) Εφόσον ζητηθεί, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων θέτει στη διάθεση
άλλων κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού που
παρατίθενται στο άρθρο 57, την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας και τις χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές
ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 58, καθώς και κάθε
πληροφορία σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Επιγραµµικό
αποθετήριο
πιστοποιητικών
(e-Certis).

61.-(1) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων διασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίηση των
πληροφοριών για τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που εισάγονται στο σύστηµα e-Certis της Επιτροπής.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν,
κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών ή µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
καλύπτονται από το e-Certis.

Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και
περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

62.-(1) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την προσκόµιση
πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι βεβαιώνουν
ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας βασιζόµενα στη
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σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους
οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από
οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη. Επιπρόσθετα, κάνουν δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
Ε.Ε: L 342,
22.12.2009,
σ. 1.

(2)(α) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι βεβαιώνουν
ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα
όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο σύστηµα
οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, περί της εκούσιας συµµετοχής
οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου (ΕΜΑΣ) και για την κατάρτηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµός 761/2001
και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ ή σε άλλα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη.
(β) Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω
πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών
προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή
αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα
συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρµοστέου συστήµατος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(3) Εφόσον ζητηθεί, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων θέτει στη διάθεση
άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 86, κάθε πληροφορία σχετικά µε τα
έγγραφα που προσκοµίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συµµόρφωσης µε
ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2).

Στήριξη στις
ικανότητες άλλων
φορέων.

Παράρτηµα ΧΙΙ,
Μέρος ΙΙ.

63.-(1) Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 58 και τα κριτήρια σχετικά
µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του
άρθρου 58, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, όπου εφαρµόζεται και για
συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς:
Νοείται ότι, όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στο Παράρτηµα XIΙ, Μέρος II,
παράγραφος (στ) ή µε τη σχετική επαγγελµατική πείρα, οι οικονοµικοί φορείς
µπορούν, να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν αυτοί θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.
(2) Σε περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, ιδίως µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
(3) Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 59, 60 και 61 κατά πόσον οι
φορείς στις ικανότητες των οποίων ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί,
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και κατά πόσον συντρέχουν λόγοι

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 64 of 116

73(I)/2016
αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον
οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο
επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα, να
αντικαταστήσει ένα φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν µη υποχρεωτικοί
λόγοι αποκλεισµού.
(4) Όταν οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά από τον οικονοµικό φορέα και τους
φορείς αυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
(5) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4), µια ένωση
οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 45, µπορεί να
στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
(6) Στην περίπτωση συµβάσεων έργων, συµβάσεων υπηρεσιών και εργασιών
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων
απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του
άρθρου 45, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή.
Επίσηµοι κατάλογοι
εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων
και πιστοποίηση από
οργανισµούς
δηµόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου.
Παράρτηµα VII.

64.-(1)(α) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται είτε να καταρτίζει ή
διατηρεί επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών
παρόχων υπηρεσιών σε συνεργασία µε αρµόδια σώµατα ή φορείς, είτε
οργανώσει σύστηµα πιστοποίησης από οργανισµούς πιστοποίησης που τηρούν
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII.

να
ή
να
τα

(β) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα
λοιπά κράτη µέλη τη διεύθυνση του οργανισµού πιστοποίησης ή του οργανισµού
που είναι υπεύθυνος για τους επίσηµους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι
αιτήσεις.
(2)(α) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους που αναφέρονται
στο εδάφιο (1), καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση
πιστοποιητικών από τους οργανισµούς πιστοποίησης, δυνατόν να προσαρµόζονται
από την Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
(β) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προσαρµόζονται στο
άρθρο 63 όσον αφορά τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονται από οικονοµικούς
φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση και επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν
άλλες εταιρείες της ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονοµικοί
φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ότι θα έχουν
στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι
εν λόγω εταιρείες συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστηµα, τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό
που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.
(3)(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για κάθε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
(β) Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε
η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
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(4) Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής
τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
(5)(α) Οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσηµους
καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς
αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
των φόρων, µπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραµµένο
οικονοµικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί µια σύµβαση.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν το εδάφιο (3) και την παράγραφο (α) του
παρόντος εδαφίου µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων που είναι
εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.
(6)(α) Οι απαιτήσεις προσκόµισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που καλύπτονται από τον επίσηµο κατάλογο ή το πιστοποιητικό είναι σύµφωνες µε
το άρθρο 60, και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε το άρθρο 62. Για την εγγραφή των
οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για την
πιστοποίησή τους δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις πλην εκείνων που
ζητούνται από τους οικονοµικούς φορείς της ∆ηµοκρατίας.
(β) Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγραφή τους
σε επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενηµερώνονται, σε ευλόγως
σύντοµο χρονικό διάστηµα, για την απόφαση της αρχής που καταρτίζει τον επίσηµο
κατάλογο ή του αρµόδιου οργανισµού πιστοποίησης.
(7) Η εγγραφή ή πιστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν επιβάλλεται στους
οικονοµικούς φορείς άλλων κρατών µελών προκειµένου να συµµετάσχουν σε
δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη
µέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα.
(8) Εφόσον ζητηθεί, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων θέτει στη διάθεση
άλλων κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται
ως απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον
επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι
οικονοµικοί φορείς από άλλο κράτος µέλος διαθέτουν ισοδύναµη πιστοποίηση.
Περιορισµός του
αριθµού των
πληρούντων τα
κριτήρια επιλογής
υποψηφίων που θα
κληθούν να
συµµετάσχουν.

65.-(1) Στις κλειστές διαδικασίες, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε
διαπραγµάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και στις συµπράξεις
καινοτοµίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να περιορίζουν τον αριθµό των
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), υποψηφίων που πληρούν
τα κριτήρια.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κανόνες ή κριτήρια, τα οποία προτίθενται να χρησιµοποιήσουν, τον ελάχιστο
αριθµό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), και,
ενδεχοµένως, τον µέγιστο αριθµό.
(3) Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι πέντε (5). Στην
ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στη διαδικασία ανταγωνιστικού
διαλόγου και στη σύµπραξη καινοτοµίας, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι
τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται είναι επαρκής
ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
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(4) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον
ελάχιστο αριθµό υποψηφίων. Στην περίπτωση όµως όπου ο αριθµός των υποψηφίων
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας που
αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 58 είναι µικρότερος από τον ελάχιστο
αριθµό, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους
υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες. Στο πλαίσιο της ιδίας
διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαµβάνει άλλους οικονοµικούς φορείς που
δεν υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ή υποψηφίους που δεν πληρούν τις απαιτούµενες
ικανότητες.
Περιορισµός του
αριθµού των
προσφορών και των
λύσεων.

66. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισµού του
αριθµού των προς διαπραγµάτευση προσφορών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (9)
του άρθρου 26 ή των προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (7) του
άρθρου 27, πραγµατοποιούν αυτόν τον περιορισµό µε την εφαρµογή των κριτηρίων
ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Στην
τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών
πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός προσφερόντων,
λύσεων ή προεπιλεγµένων υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κριτήρια ανάθεσης
των συµβάσεων.

67.-(1) Με την επιφύλαξη τυχόν νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων προµηθειών ή την αµοιβή ορισµένων
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων
στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
(2) H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε τη γνώµη
της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση
προσέγγισης αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος, όπως της κοστολόγησης
του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 68 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη
σχέση τιµής - ποιότητας, η οποία εκτιµάται βάσει διάφορων κριτηρίων,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και
κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας
σύµβασης κατά την έννοια του εδαφίου (4). Στα κριτήρια αυτά µπορούν να
περιλαµβάνονται ιδίως:
(α) Η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο σχεδιασµός για όλους τους
χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά, η εµπορία
και οι σχετικοί όροι·
(β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η
εκτέλεση της σύµβασης, σε περίπτωση που η ποιότητα του απασχολούµενου
προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της
σύµβασης· ή
(γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης,
όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης, ή η
περίοδος αποπεράτωσης:
Νοείται ότι, το στοιχείο του κόστους, δύναται να λαµβάνει τη µορφή σταθερής
τιµής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονοµικοί φορείς θα ανταγωνίζονται
αποκλειστικά και µόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος ως
µοναδικό κριτήριο ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, εκτός αν
συντρέχουν αιτιολογηµένοι λόγοι τους οποίους λαµβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή
για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
(4) Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της
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δηµόσιας σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα έργα, τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή
της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαµβανοµένων και
των παραγόντων που εµπλέκονται:
(α) Στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εµπορίας των εν λόγω
έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών· ή
(β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της·
έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της.
(5) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή
απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή. Τα κριτήρια ανάθεσης
πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και να
συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση
των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειµένου να
αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν
υπάρχουν αµφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσµατικά την
ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
(6) Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν
επιλεγεί για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της τιµής:
Νοείται ότι, η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου
διακύµανσης µε το κατάλληλο µέγιστο εύρος:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στάθµιση για
αντικειµενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει τα κριτήρια µε φθίνουσα
σειρά σπουδαιότητας.
Κοστολόγηση του
κύκλου ζωής.

68.-(1) Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθµό που αρµόζει, ένα
µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου
ζωής ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:
(α) Κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:
(i) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,
(ii) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων,
(iii) το κόστος συντήρησης,
(iv) το κόστος που αφορά το τέλος του κύκλου ζωής, όπως το κόστος της συλλογής
και της ανακύκλωσης·
(β) το κόστος που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες που
συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή τα έργα στη διάρκεια του κύκλου ζωής,
εφόσον η χρηµατική αξία του µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο
κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου και άλλων εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος για τον µετριασµό
της κλιµατικής αλλαγής.
(2)(α) Όταν µια αναθέτουσα αρχή αξιολογεί το κόστος χρησιµοποιώντας
προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλουν οι
προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την κοστολόγηση του
κύκλου ζωής, βάσει των εν λόγω δεδοµένων.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 68 of 116

73(I)/2016

(β) Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται
σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες οφείλει να πληροί το σύνολο των
ακόλουθων προϋποθέσεων:
(i) να βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο
και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριµένα, όταν δεν έχει εκπονηθεί για
επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή, δεν πρέπει να οδηγεί σε αδικαιολόγητα
ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων,
(ii) να είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
(iii) τα απαιτούµενα δεδοµένα να µπορούν να παρασχεθούν µε εύλογες προσπάθειες
από οικονοµικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια,
περιλαµβανοµένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι µέρη της Σ∆Σ ή άλλων
διεθνών συµφωνιών από τις οποίες δεσµεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(3)(α) Στις περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
καταστεί υποχρεωτική µια κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου
ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται για την αξιολόγηση του κόστους
κύκλου ζωής.
Παράρτηµα XIII.

(β) Κατάλογος των νοµοθετικών πράξεων της παραγράφου (α) περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα XIII.
(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή επικαιροποιήσει τον κατάλογο που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων µε ∆ιάταγµα της δυνάµει του άρθρου 94 τροποποιεί
αναλόγως το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του παρόντος Νόµου και ενηµερώνει σχετικά τις
αναθέτουσες αρχές.

Ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές.

69.-(1) Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα έργα, τις
προµήθειες ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά.
(2) Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) µπορούν να αφορούν ιδίως:
(α) Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας
παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών·
(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει
ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση
του έργου·
(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται
από τον προσφέροντα·
(δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4·
(ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 71·
(στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
(3) (α) Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε συνεννόηση
µε τον προσφέροντα.
(β) Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα
παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της
τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που
αναφέρονται στο εδάφιο (2).
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(γ) Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά
είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις
του εδαφίου (3) του άρθρου 4.
(4) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα
χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά
µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µόνο µετά από
διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει,
εντός εύλογης προθεσµίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω
ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107
της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις
συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η
οποία ενηµερώνει την Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όροι εκτέλεσης της
σύµβασης.

70. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά µε την
εκτέλεση της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της
σύµβασης κατά την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 67 και επισηµαίνονται στην
προκήρυξη διαγωνισµού ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Οι εν
λόγω όροι µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές
παραµέτρους ή παραµέτρους που αφορούν την καινοτοµία και την απασχόληση.

Υπεργολαβία.

71.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου (3) του
άρθρου 4 από υπεργολάβους εξασφαλίζεται, µέσω ενδεδειγµένης δράσης, από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας, οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
(2) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα
της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει, υπό µορφή υπεργολαβίας, σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
(3) Κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να µεταφέρει τις οφειλόµενες πληρωµές
απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προµήθειες ή τα έργα που παρείχε
στον οικονοµικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση. Τα µέτρα αυτά
µπορούν να περιλαµβάνουν κατάλληλους µηχανισµούς που επιτρέπουν στον
οικονοµικό φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση, να εγείρει
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές. Οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν
τον τρόπο πληρωµής ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(4) Τα εδάφια (1) έως (3) δεν αίρουν την ευθύνη του οικονοµικού φορέα στον οποίο
ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση.
(5)(α) Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον αφορά υπηρεσίες που
πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άµεση εποπτεία της
αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο κατά την
έναρξη της εκτέλεσής της, ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η δηµόσια
σύµβαση αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και
τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Ο οικονοµικός φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση, κοινοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, καθώς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά µε τυχόν νέους
υπεργολάβους, τους οποίους χρησιµοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και
υπηρεσίες.
(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), οι
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απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των
υπεργολάβων, σύµφωνα µε το άρθρο 59. Τα εφαρµοστικά µέτρα βάσει του εδαφίου
(7), µπορούν να προβλέπουν ότι οι υπεργολάβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται µετά την
ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά
αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
(γ) Η παράγραφος (α) δεν ισχύει για τους προµηθευτές.
(δ) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις της
παραγράφου (α), ως ακολούθως:
(i) Στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση
εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προµηθευτές που συµµετέχουν σε
συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονοµικού φορέα, στον οποίο
ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
(6) Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4,
λαµβάνονται ενδεδειγµένα µέτρα, όπως:
(α) Όταν η σύµβαση προβλέπει µηχανισµό από κοινού ευθύνης µεταξύ
υπεργολάβων και του οικονοµικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση, οι
σχετικοί µηχανισµοί εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους όρους του εδαφίου (3) του
άρθρου 4·
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύµφωνα µε τα άρθρα 59, 60 και 61, να
επαληθεύσουν αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού υπεργολάβων, σύµφωνα µε το
άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο
ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του. Η
αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν µη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του.
(7) Για την καλύτερη εφαρµογή των εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται να ρυθµίζει περαιτέρω µε ∆ιάταγµα τα εν λόγω
µέτρα. Με τον τρόπο αυτό, δυνατόν να περιορίζεται η δυνατότητα εφαρµογής, ιδίως
όσον αφορά ορισµένα είδη συµβάσεων, ορισµένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών
ή οικονοµικών φορέων ή ορισµένα ποσά.
Τροποποίηση
συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους.

72.-(1) Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες - πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται
στα έγγραφα της αρχικής σύµβασης µε τη µορφή σαφών, ακριβών και ρητών
ρητρών αναθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, ρητρών αναθεώρησης
τιµών ή προαιρέσεων. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο και τη φύση των
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
Νοείται ότι, οι ως άνω τροποποιήσεις ή προαιρέσεις απαγορεύεται να µεταβάλουν
τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας - πλαίσιo·
(β) για συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες από τον ανάδοχο στον οποίο
αρχικά ανατέθηκε η σύµβαση, τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα και δεν
περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, όταν η αλλαγή αναδόχου:
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(i) ∆εν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, ιδίως, για απαιτήσεις
εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, τις
υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν µε την αρχική σύµβαση, και
(ii) θα συνεπαγόταν σηµαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για
την αναθέτουσα αρχή:
Νοείται ότι, η όποια αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής
σύµβασης. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ο περιορισµός αυτός ισχύει
για την αξία κάθε τροποποίησης. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να
αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρµογής του παρόντος Νόµου·
(γ) όταν πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
(i) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή,
(ii) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
(iii) η όποια αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής
σύµβασης ή της συµφωνίας - πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ο
περιορισµός αυτός ισχύει για την αξία κάθε τροποποίησης. Οι επακόλουθες
τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρµογής του
παρόντος Νόµου·
(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η
σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
(i) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο (α), ή
(ii) µερικής ή ολικής διαδοχής του αναδόχου στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η
σύµβαση, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της ανάληψης
δραστηριοτήτων, της συγχώνευσης, της εξαγοράς και της αφερεγγυότητας, από
άλλο οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις
τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρµογής του
παρόντος Νόµου, ή
(iii) όταν η ίδια η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου
στον οποίο ανατέθηκε η δηµόσια σύµβαση έναντι των υπεργολάβων του, σύµφωνα
µε το άρθρο 71·
(ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, δεν είναι
ουσιώδεις κατά την έννοια του εδαφίου (4):

Παράρτηµα V,
Μέρος Ζ.

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν σύµβαση στις περιπτώσεις των
παραγράφων (β) και (γ) δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Ζ και δηµοσιεύονται
σύµφωνα µε το άρθρο 50.
(2) Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των
παραγράφων (α) έως (δ) του εδαφίου (4), οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, όταν η
αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:
(α) Των κατώτατων ορίων του άρθρου 9· και
(β) του 10% της αξίας της αρχικής σύµβασης όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης όσον αφορά τις
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συµβάσεις έργων:
Νοείται ότι, η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλλει τη συνολική φύση της
σύµβασης ή της συµφωνίας - πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, η
αξία τους εκτιµάται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών
τροποποιήσεων.
(3) Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στο εδάφιο (2) και στις
παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) η προσαρµοσµένη τιµή είναι η τιµή
αναφοράς όταν η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα αναπροσαρµογής τιµών.
(4) Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται
ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), όταν καθιστά τη
σύµβαση ή την συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα,
από εκείνη η οποία συνήφθη αρχικώς. Εν πάση περιπτώσει, µε την επιφύλαξη των
εδαφίων (1) και (2), η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληρούται µια από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν µέρος της αρχικής
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν οδηγήσει στη συµµετοχή διαφορετικών
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν επιπλέον
συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης·
(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης ή της
συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην
αρχική σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο·
(γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της
συµφωνίας-πλαίσιο·
(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς
η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο
(δ) του εδαφίου (1).
(5) Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο
για τροποποιήσεις των διατάξεων δηµόσιας σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά
τη διάρκειά τους διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στα εδάφια (1) και (2).
Τερµατισµός
συµβάσεων.
Κεφ. 149
22(Ι) του 1995
99(Ι) του 2013.

73. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες
περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει o περί Συµβάσεων Νόµος, να
προβλέπουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης τη δυνατότητα
τερµατισµού µιας δηµόσιας σύµβασης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον
αποδειχθεί ότι:
(α) Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύβασης, η οποία απαιτήθηκε δυνάµει του άρθρου 72·
(β) ο ανάδοχος, τη στιγµή της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 εδάφιο (1) και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης·
(γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόµο, σύµφωνα µε απόφαση
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
Άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ
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Ανάθεση συµβάσεων
για κοινωνικές και
άλλες ειδικές
υπηρεσίες.
Παράρτηµα XΙV.

74. Οι δηµόσιες συµβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες
αναφέρονται στο Παράρτηµα XΙV, ανατίθενται σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο,
εφόσον η αξία των συµβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται
στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

∆ηµοσίευση
προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων.

75.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δηµόσια σύµβαση για
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή
µε οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

Παράρτηµα V,
Μέρος Η.

(α) Μέσω προκήρυξης σύµβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Η, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα
που αναφέρονται στο άρθρο 50, ή

Παράρτηµα V,
Μέρος Θ.

(β) µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραµένει δηµοσιευµένη σε διαρκή
βάση και περιλαµβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήµατος V, Μέρος Θ. Η
προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα
αποτελέσουν το αντικείµενο των τις ανάθεση συµβάσεων, το γεγονός ότι οι
συµβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση και καλεί τις
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τις:
Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που θα µπορούσε να
είχε χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 29, χωρίς προκαταρκτική δηµοσίευση για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
υπηρεσιών.

Παράρτηµα V,
Μέρος Ι.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν δηµόσια σύµβαση για τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης µε γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης, η οποία περιέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Ι, σύµφωνα µε τα
τυποποιηµένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις
αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες
γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 50.

Αρχές της ανάθεσης
συµβάσεων.

76.-(1) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές
της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων, η ανάθεση
συµβάσεων δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται µε βάση την ακόλουθη
διαδικασία:
(α) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράµετροι που αναφέρονται
στο εδάφιο (2)· εφαρµόζεται κατ’ αναλογία το εδάφιο (5) του άρθρου 57 ˙
(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δυνατόν να περιλαµβάνουν,
ιδίως, τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς
και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιµες η
αναθέτουσα αρχή˙
(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που
αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης
της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονοµικά
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προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιµότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις
ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτούντων και των ευάλωτων οµάδων, τη συµµετοχή και την ενδυνάµωση των
χρηστών και την καινοτοµία.
(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της
προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιµής / ποιότητος σύµφωνα µε το
εδάφιο (2) του άρθρου 67, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και
βιωσιµότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογηµένοι
λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιµής ή του κόστους, τους οποίους
λαµβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(β) H Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται µε εγκύκλιο να καθορίζει τους
εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαµβανοµένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.
Αποκλειστικές
συµβάσεις για
ορισµένες υπηρεσίες.

77.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριµένους οργανισµούς το δικαίωµα συµµετοχής
σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων, δυνάµει προκήρυξης που
παραπέµπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και µόνο στις αναφερόµενες στο άρθρο
74 υγειονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους
κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
(2) Ο αναφερόµενος στο εδάφιο (1) οργανισµός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας που συνδέεται
µε την αναφερόµενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών·
(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισµού.
Η διανοµή ή αναδιανοµή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συµµετοχική βάση·
(γ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισµού που εκτελεί τη σύµβαση να
βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συµµετοχικότητας ή
απαιτούν την ενεργή συµµετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των
ενδιαφεροµένων· και
(δ) να µην έχει ανατεθεί στον οργανισµό από τη συγκεκριµένη αναθέτουσα αρχή
σύµβαση για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο κατά την
τελευταία τριετία.
(3) Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης που συνάπτεται µε οργανισµούς δυνάµει του
εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πεδίο εφαρµογής.

78.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται:
(α) Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας που
οδηγεί στην ανάθεση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών·
(β) στους διαγωνισµούς µελετών µε απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών
ποσών στους συµµετέχοντες.
(2) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το κατώτατο όριο που
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αναφέρεται στο άρθρο 9 υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ,
της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων
απονεµόµενων βραβείων ή καταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών για τους
συµµετέχοντες.
(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως κατώτατο όριο νοείται
το συνολικό ύψος των εν λόγω απονεµόµενων βραβείων και καταβαλλόµενων
χρηµατικών ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών που θα µπορούσε να ανατεθεί αργότερα, δυνάµει
του εδαφίου (4) του άρθρου 29, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην
προκήρυξη διαγωνισµού µελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου
είδους σύµβασης.
Προκηρύξεις και
γνωστοποιήσεις.

79.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισµό
µελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού
µελετών. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύµβαση υπηρεσιών
δυνάµει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην
προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό µελετών
αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 50, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής:
Νοείται ότι, επιτρέπεται να µην δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µελετών, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση
αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή του νόµου, να είναι αντίθετη προς το
δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένης
δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων
υπηρεσιών.

Παράρτηµα V,
Μέρος Ε,
Μέρος Στ.
Κανόνες σχετικά µε
τη διοργάνωση
διαγωνισµών µελετών
και την επιλογή
συµµετεχόντων.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 50 και 51. Περιλαµβάνουν τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο Παράρτηµα V, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη µορφή
τυποποιηµένων εντύπων.

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών µελετών, οι αναθέτουσες αρχές
εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του
παρόντος Κεφαλαίου.
(2) Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν περιορίζεται:
(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας ή
κράτους µέλους·
(β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάµει της νοµοθεσίας
της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους, είτε φυσικά, είτε νοµικά πρόσωπα.
(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισµό µελετών προβλέπεται περιορισµός του
αριθµού των συµµετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθµός υποψηφίων που
καλούνται να συµµετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται
πραγµατικός ανταγωνισµός.

Σύνθεση κριτικής
επιτροπής.

81. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα
από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν,
τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν
αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.
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Αποφάσεις της
κριτικής επιτροπής.

82.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή
κατά τις γνωµοδοτήσεις της.
(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από
τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια
που επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της
την κατάταξη των µελετών, στην οποία καταλήγει σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά
κάθε µελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που µπορεί να
χρειάζεται αποσαφήνιση.
(4) Τηρείται ανωνυµία µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική
επιτροπή.
(5) Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται από την αναθέτουσα αρχή, εάν χρειάζεται,
να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική
επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των µελετών.
(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των µελών της κριτικής
επιτροπής και των υποψηφίων.
ΜΕΡΟΣ IV – ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιβολή.

83.-(1) Προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του
παρόντος Νόµου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρµόζονται
στις δηµόσιες συµβάσεις, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων εκτελεί,
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) Παρακολουθεί την εφαρµογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων·
(β) όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριµένες
παραβιάσεις ή συστηµικά προβλήµατα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές
διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης της αναθέτουσας αρχής µε τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις, η
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται, εάν το κρίνει σκόπιµο:

104(Ι) του 2010
174(Ι) του 2011.

(i) να παραπέµπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριµένες
παραβιάσεις του άρθρου 29, για έκδοση σχετικής απόφασης, της οποίας δυνατόν να
προηγείται η λήψη προσωρινών µέτρων, όταν τα ενδιαφερόµενα µέρη, είτε
οργανωµένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις
διαδικασίες προσφυγής σύµφωνα µε τον περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον
Τοµέα της Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµο,
(ii) να παραπέµπει στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας συγκεκριµένες
παραβιάσεις των νοµοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), για
χορήγηση σχετικής γνωµοδότησης, όταν τα ενδιαφερόµενα µέρη, είτε οργανωµένα
είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες
προσφυγής, σύµφωνα µε τον περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τοµέα της
Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµο·
(iii) να παραπέµπει στο Υπουργικό Συµβούλιο, µέσω σχετικής πρότασης του
Υπουργού Οικονοµικών, συστηµικά ή άλλα προβλήµατα για λήψη κατάλληλων
µέτρων, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης µε την Ελεγκτική Υπηρεσία
της ∆ηµοκρατίας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής·
(γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών
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πολιτικών της ∆ηµοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατός της·
(δ) δύναται να ενσωµατώνει τα στοιχεία που συλλέγει σε σχετική ετήσια έκθεση,
την οποία δηµοσιεύει µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους·
(ε) µεριµνά για τη δωρεάν παροχή ενηµέρωσης και καθοδήγησης σχετικά µε την
ερµηνεία και την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτουσες
αρχές και οι οικονοµικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, στην ορθή εφαρµογή των σχετικών
κανόνων· και
(στ) παρέχει υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές όσον αφορά το σχεδιασµό και τη
διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύµβασης.
(2) Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύµφωνα µε το εδάφιο
(1) τίθενται στη διάθεση του κοινού µε τα κατάλληλα µέσα πληροφόρησης.
(3)(α) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ορίζεται ως το σηµείο αναφοράς για
τη συνεργασία της ∆ηµοκρατίας µε την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
(β) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή µέχρι την 18η Απριλίου 2017 και
στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία περιλαµβάνει, κατά
περίπτωση:
(i) Πληροφορίες σχετικά µε τις συχνότερες αιτίες πληµµελούς εφαρµογής ή
έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαµβανοµένων ενδεχόµενων διαρθρωτικών ή
επαναλαµβανόµενων προβληµάτων στην εφαρµογή των κανόνων,
(ii) το επίπεδο της συµµετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, καθώς και
(iii) την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς, σύγκρουσης συµφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών
στον τοµέα των συµβάσεων.

208 του 1991
70(Ι) του 1995.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τµηµατικούς λειτουργούς αρχείων
κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης, οι
αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των συµβάσεων που συνάπτονται
και των οποίων η αξία ισούται ή είναι µεγαλύτερη από:
(i) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών·
(ii) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω συµβάσεις:

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.
Χωριστές εκθέσεις
σχετικά µε τις
διαδικασίες ανάθεσης
συµβάσεων.

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε
συγκεκριµένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθµό και υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµο, σχετικά µε την πρόσβαση σε έγγραφα και την
προστασία των δεδοµένων, και στην ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε την πρόσβαση
σε έγγραφα.
84.-(1) Για κάθε σύµβαση ή συµφωνία - πλαίσιο που καλύπτεται από τον παρόντα
Νόµο και κάθε συγκρότηση δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές
συντάσσουν γραπτή έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
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(α) Την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο και την
αξία της σύµβασης, της συµφωνίας - πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών·
(β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα της ποιοτικής επιλογής ή/και τον περιορισµό
του αριθµού σύµφωνα µε τα άρθρα 65 και 66, και συγκεκριµένα:
(i) Το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της
επιλογής τους·
(ii) το όνοµα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της
απόρριψής τους·
(γ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές·
(δ) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς
και, όταν είναι γνωστό, το τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας - πλαίσιο το οποίο
ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους· όταν είναι
γνωστές κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, τις επωνυµίες των υπεργολάβων
του κύριου αναδόχου, εάν συντρέχει περίπτωση·
(ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµατεύσεις και τους
ανταγωνιστικούς διαλόγους, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 και
δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών·
(στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 και δικαιολογούν τη
χρήση της διαδικασίας αυτής·
(ζ) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε
να µην αναθέσει σύµβαση ή συµφωνία - πλαίσιο ή να συγκροτήσει δυναµικό
σύστηµα αγορών·
(η) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιήθηκαν για την
ηλεκτρονική υποβολή άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών·
(θ) κατά περίπτωση, τις συγκρούσεις συµφερόντων που εντοπίστηκαν και τα
επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν:
Νοείται ότι, γραπτή έκθεση δεν απαιτείται για συµβάσεις βασιζόµενες σε
συµφωνίες - πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου
30 ή την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30:
Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που
συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 49 ή το άρθρο 75 εδάφιο (2) περιέχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να παραπέµπουν στη γνωστοποίηση αυτή.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές τεκµηριώνουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα
είτε όχι. Προς τον σκοπό αυτό, µεριµνούν για τη διατήρηση επαρκούς τεκµηρίωσης,
ώστε να δύνανται να αιτιολογούν τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όπως, επί παραδείγµατι, τεκµηρίωσης για τις
επικοινωνίες µε οικονοµικούς φορείς και τις εσωτερικές συζητήσεις, την
προετοιµασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, τον διάλογο ή τη
διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη), την επιλογή και την ανάθεση της σύµβασης.
Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τµηµατικούς λειτουργούς αρχείου κατά
την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
κανονισµών, η τεκµηρίωση διατηρείται τουλάχιστον για περίοδο τριών ετών από
την ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης.
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(3) Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων διαβιβάζει την
έκθεση στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της. Η εν λόγω έκθεση γνωστοποιείται
επίσης και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, εφόσον ζητηθεί.
Στοιχεία εκθέσεων
και στατιστικών.
Παράρτηµα VIII.

85.-(1)(α) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων αξιολογεί την ποιότητα και την
πληρότητα των στοιχείων που µπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόµενες στα
άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται
σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII.
(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται
στην παράγραφο (α) δεν είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 47, στο εδάφιο (1) του άρθρου 48, στο εδάφιο (1) του
άρθρου 49, στο εδάφιο (2) του άρθρου 75 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 79, η
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες από τις
αναθέτουσες αρχές.
(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρµόδια Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά µε τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα νόµο εάν η
αξία τους υπερέβαινε το σχετικό κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9, µαζί µε
εκτίµηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συµβάσεων εντός της
καλυπτόµενης περιόδου.
(β) Η έκθεση αυτή µπορεί να ενσωµατώνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 83 εδάφιο (3).
(3) (α) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων διαθέτει στην Επιτροπή
πληροφορίες σχετικά µε τη θεσµική οργάνωση της ∆ηµοκρατίας όσον αφορά την
εφαρµογή, την παρακολούθηση και την επιβολή του παρόντος Νόµου, καθώς και
σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη
της εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή των εν λόγω κανόνων.
(β) Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να ενσωµατώνονται στην έκθεση που
αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

∆ιοικητική
συνεργασία.

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.

86.-(1) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων προσφέρει αµοιβαία υποστήριξη
στα κράτη µέλη και λαµβάνει µέτρα για την αποτελεσµατική συνεργασία µαζί τους,
προκειµένου να διασφαλίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά µε ζητήµατα
που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40, 41, 57, 59, 62 και 64.
(2) Σε σχέση µε το εδάφιο (1) η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων διασφαλίζει
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύµφωνα µε
τον περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόµου) Νόµο, και κάθε σχετικό µε την πρόσβαση σε έγγραφα νόµο.

ΜΕΡΟΣ V – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συµβάσεις
εκτιµώµενης αξίας
κατώτερης των
κατωτάτων ποσών.

87.-(1) Στις συµβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος Νόµου, δυνάµει των άρθρων 11 έως 16 και των οποίων η εκτιµώµενη
αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ποσών που προβλέπονται στο
άρθρο 9, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία, τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, µε εξαίρεση τις
ακόλουθες διατάξεις:
(α) Άρθρο 24 εδάφια (2) έως (5), άρθρο 25 εδάφια (2) και , (5) έως (8), άρθρο 26
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εδάφια (3) και (4), άρθρο 27 εδάφιο (2) και άρθρο 28 εδάφιο (5) (προθεσµίες)·
(β) άρθρο 44 (καθορισµός προθεσµίας παροχής πρόσθετων πληροφοριών)·
(γ) άρθρο 47 (προκαταρκτικές προκηρύξεις)·
(δ) άρθρο 48 (προκηρύξεις σύµβασης)·
(ε) άρθρο 49 (γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύµβασης)·
(στ) άρθρο 50 (σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων)·
(ζ) άρθρο 51 (δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δηµοσίευσης από την
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·
(η) άρθρο 52 εδάφια (1) παράγραφοι (β) δεύτερη πρόταση και (γ) δεύτερη πρόταση
και (2) (προθεσµίες παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών)·
(θ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες), εκτός του
άρθρου 76 εδάφιο (1), όπου είναι δυνατό να τύχει εφαρµογής·
(ι) άρθρο 79 (προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για διαγωνισµούς µελετών)·
(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις οι οποίες εµπίπτουν στην ειδική
περίπτωση του άρθρου 17 και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι
κατώτερη των ορίων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
(3) Tο κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιµής
– ποιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 67 εδάφιο (2), εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών µηχανικής επιστήµης µε κωδικούς CPV από 71000000-8 έως
71900000-7 (εκτός 71550000-8) που εµπίπτουν στο παρόν Μέρος και των οποίων η
εκτιµώµενη αξία ισούται µε ή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
Προκήρυξη
σύµβασης.
Παράρτηµα V,
Μέρος Κ.
Προθεσµίες.

88. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90, για συµβάσεις
και διαγωνισµούς µελετών που εµπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσες αρχές
δηµοσιεύουν προκήρυξη σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V, Μέρος Κ,
δύνανται δε να τις δηµοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.
89.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσµία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι µικρότερη των
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
σύµβασης για δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 88.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογηµένη από τις
αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που
προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν
ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας.
(γ) Η προθεσµία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εµπρόθεσµα από
την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας
που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα µε την περίπτωση.
(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής,
που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι µικρότερη των
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δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
σύµβασης για δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογηµένη από τις
αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που
προβλέπονται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν
ελάχιστη προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής που δεν είναι µικρότερη των
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης
και προθεσµία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι µικρότερη των δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(γ) Η προθεσµία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εµπρόθεσµα από
την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ηµέρες πριν από τη λήξη των προθεσµιών
που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα µε την περίπτωση.
(3)(α) Στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση η ελάχιστη προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές
δεν δύναται να είναι µικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης για δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών
προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.
(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογηµένη από τις
αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που
προβλέπονται στην παράγραφο (α), εφαρµόζονται οι παράγραφοι (β) και (γ) του
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση µε τις αιτήσεις συµµετοχής και τις
αρχικές προσφορές.
(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συµπράξεις καινοτοµίας και στα
δυναµικά συστήµατα αγορών η ελάχιστη προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι
µικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης σύµβασης για δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 88.
Συνοπτικές
διαδικασίες.

90.-(1) Για δηµόσιες συµβάσεις, των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν
υπερβαίνει:
(α) Τις 2.000 ευρώ για προµήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύµβαση χωρίς να προηγηθεί η
προβλεπόµενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύµβασης·
(β) τις 15.000 ευρώ για προµήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες η
αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών
από περιορισµένο, κατά την κρίση της, αριθµό οικονοµικών φορέων·
(γ) τις 50.000 ευρώ για προµήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή τα
κατώτατα όρια όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, που
προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύµβαση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης,
µε βάση την ακόλουθη διαδικασία:
(i) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
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σύµβασης, τα οποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονοµικούς φορείς
της αιτιολογηµένης επιλογής της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της
αγοράς, κατ’ αναλογία του εδαφίου (1) του άρθρου 37, προκύπτει εύλογα ότι
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. Η αποστολή των εγγράφων του
διαγωνισµού σε λιγότερους από τέσσερις (4) οικονοµικούς φορείς πρέπει να
δικαιολογείται επαρκώς,
(ii) Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι µικρότερη
των επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης,
(iii) Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής µέχρι την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την
υποβολή των προσφορών.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτµηση των
συµβάσεων µε σκοπό την ευνοϊκή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ανά τρίµηνο, στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων
Συµβάσεων, µε κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, κατάλογο
όλων των συµβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά
πέραν των 2.000 ευρώ.
ΜΕΡΟΣ VI – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήµατα.

91.-(1) Πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε
πληροφορία, γραπτή ή προφορική, 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 και/ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
Κανονισµών είναι ένοχο αδικήµατος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται:
(α) Σε σχέση µε την ορθή άσκηση των καθηκόντων, είτε αυτού, είτε άλλου
προσώπου, δυνάµει του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
Κανονισµών µε βάση ρητή οδηγία από αρµόδια αρχή·
(β) σε σχέση µε διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος ή για σκοπούς
οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο χωρίς νόµιµη εξουσία
παρέχει ή λαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε διαδικασία ανάθεσης
µιας σύµβασης, είναι ένοχο αδικήµατος.
(3) Ένοχο αδικήµατος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόµιµη εξουσία, είτε το
ίδιο προσωπικά, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είτε εκ µέρους
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, επιδιώκει ή προσπαθεί:
(α) Να λάβει ή εκµαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόµενο στο εδάφιο (1)
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού· ή
(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή µη, οποιασδήποτε αρχής,
σώµατος ή επιτροπής ή οποιουδήποτε µέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή
αξιωµατούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών,
σε σχέση µε οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίµηση
ή οτιδήποτε έγινε σχετικό µε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης.
(4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήµατος, δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις
των εδαφίων (1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή
φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές.
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(5) Ουδεµία ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου ασκείται,
παρά µόνο µε την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ VII – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Αρµόδιας
Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.

92. Χωρίς επηρεασµό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα
Νόµο, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων έχει εξουσία:
(α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές µε σκοπό τη διασφάλιση της
τήρησης του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές,
για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ιδίως για τους
σκοπούς του άρθρου 83·
(γ) να ζητά και λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιµες σε σχέση µε
την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, µέσα σε τακτή από την ίδια προθεσµία, ιδίως
τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 85·
(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και των
κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
(ε) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τις αποφάσεις της Επιτροπής·
(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην
Επιτροπή, εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών, που προβλέπονται στον
παρόντα Νόµο.

Κανονισµοί.

93.-(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 των διαδικασιών που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο·
(β) τις διοικητικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των διαδικασιών
που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο·
(γ) τη ρύθµιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους
ΙΙ του παρόντος Νόµου.
(3) Οι κατά τον παρόντα Νόµο εκδιδόµενοι Κανονισµοί κατατίθενται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή απόρριψή τους µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία 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.

94. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δύναται µε διάταγµα, το οποίο
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να τροποποιεί τα
Παραρτήµατα του παρόντος Νόµου, καθώς και το Παράρτηµα που αναφέρεται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 96, και να καθορίζει τα θέµατα που της παρέχεται εξουσία
να καθορίζει δυνάµει των άρθρων 33, 56 και 71.
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Έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου.

95.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,
(α) η εφαρµογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται µέχρι την 18η
Οκτωβρίου 2018, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση
ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρθρα 31, 32 ή 33, το άρθρο 34 εδάφιο (4), το
άρθρο 50 εδάφιο (3) ή το άρθρο 52,
(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών η εφαρµογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55
αναβάλλεται µέχρι την 18η Οκτωβρίου 2017,
(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρµογής του εδαφίου (1) του άρθρου 55
σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
επιλέξουν µεταξύ των ακόλουθων µέσων επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και
ανταλλαγή πληροφοριών:
(i) ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 55,
(ii) ταχυδροµείο, ή άλλο κατάλληλο µέσο,
(iii) τηλεοµοιοτυπία,
(iv) συνδυασµό αυτών των µέσων.
(δ) η εφαρµογή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 αναβάλλεται
µέχρι την 18η Απριλίου 2018 και του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου µέχρι την 18η
Οκτωβρίου 2018.
(ε) η εφαρµογή του εδαφίου (2) του άρθρου 61 αναβάλλεται µέχρι την 18η
Οκτωβρίου 2018.

Κατάργηση.
12(Ι) του 2006
91(Ι) του 2010
40(Ι) του 2011
176(Ι) του 2011
75(Ι) του 2012.

96.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), κατά την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόµου οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα
Νόµοι του 2006 έως 2012 καταργούνται.

(2) Παρά τη διάταξη του εδαφίου (1), το Τµήµα 4 του Κεφαλαίου VI του Μέρους ΙΙ
του υπό αναφορά Νόµου σε σχέση µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς
αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών, καθώς και το σχετικό Παράρτηµα ΙΧ(Α)
αυτού, παραµένουν σε ισχύ.
Μεταβατικές
διατάξεις.

97.-(1) Χωρίς επηρεασµό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες
έγιναν µε βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου, εκκρεµείς διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίες
άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης 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 ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου.
(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισµών δυνάµει του παρόντος Νόµου, τυγχάνουν
εφαρµογής, ανάλογα µε την περίπτωση και στο βαθµό που δε συγκρούονται µε τις
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διατάξεις του παρόντος Νόµου, οι Κανονισµοί που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ(*)
(άρθρο 2)
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
Υπουργικό Συµβούλιο
Βουλή των Αντιπροσώπων
∆ικαστική Υπηρεσία
Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού και Ανάπτυξης
Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Υπουργείο Άµυνας
Εφοριακό Συµβούλιο
Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τµήµα Γεωργίας
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Τµήµα ∆ασών
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης
Τµήµα Μετεωρολογίας
Τµήµα Αναδασµού
Υπηρεσία Μεταλλείων
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Τµήµα Περιβάλλοντος
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
Αστυνοµία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τµήµα Φυλακών
Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τµήµα Εργασίας
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Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων
Τµήµα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες
Υπουργείο Εσωτερικών
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Πολιτική Άµυνα
Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία Ασύλου
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονοµικών
Τµήµα Τελωνείων
Τµήµα Φορολογίας
Στατιστική Υπηρεσία
Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων
Τµήµα Αρχαιοτήτων
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας
Τµήµα Οδικών Μεταφορών
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τµήµα Ελέγχου
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
* Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αρχές που
µνηµονεύονται ενδεικτικά στο παρόν Παράρτηµα και στο µέτρο που έχουν επέλθει διορθώσεις ή
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τροποποιήσεις τους, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Β
ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ (*)
(άρθρο 2)
Τοπικές και περιφερειακές αρχές:
∆ήµοι
Κοινότητες
Ένωση ∆ήµων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου:
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Εφοριακό Συµβούλιο
Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
Κεντρικό Ταµείο Αδειών
Τοπικές και Περιφερειακές Αναπτυξιακές Εταιρείες
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου
Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας
Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης
Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών
Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης
Ειδικό Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας
Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου
Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού
Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης
Συµβούλια Αποχετεύσεων, που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Αποχετευτικών
Συστηµάτων Νόµου 1 του 1971
Συµβούλια Κεντρικών Σφαγείων που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Σφαγείων
Νόµου 26(Ι) του 2003
Σχολικές Εφορείες, που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Σχολικών Εφορειών
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Νόµου 108(Ι) του 1997
Ταµείο Θήρας
* Ο κατάλογος του παρόντος Μέρους είναι ενδεικτικός. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται υποχρεωτικά από
όλους τους Οργανισµούς που πληρούν τα κριτήρια για τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου τα οποία
καθορίζονται στο άρθρο 2, έστω και αν δεν περιλαµβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(άρθρο 2, άρθρο 17)
Σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και NACE, εφαρµόζεται η ονοµατολογία του CPV.
NACE αναθ. 1 (1)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ
Τµήµα

Οµάδα Τάξη

45

45.1
45.11

Κωδικός
CPV

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ονοµασία υπηρεσιών

Σηµειώσεις

Κατασκευές

Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει:
— νέες κατασκευές, αποκατάσταση και
συνήθεις επισκευές.

45000000

Προετοιµασία εργοταξίου

45100000

Κατεδάφιση κτηρίων
εκτέλεση χωµατουργικών
εργασιών

45110000
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
— κατεδάφιση κτιρίων και άλλων
κατασκευών,
— εκκαθάριση εργοταξίων,
— χωµατουργικά έργα: εκσκαφές,
επιχωµατώσεις, επιπέδωση και
ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή
τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις
κ.λπ.
— προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:
— αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές
εργασίες διαµόρφωσης και
προετοιµασίας γηπέδων και χώρων
εκµετάλλευσης ορυχείων.
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει την:
— αποστράγγιση εργοταξίων,
— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών
εκτάσεων.

45.12

∆οκιµαστικές γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45120000

— δοκιµαστικές διατρήσεις και
γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για
κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς,
γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— γεώτρηση φρεατίων άντλησης
πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε
11.20,
— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε
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45.25,
— διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25,
— αναζήτηση κοιτασµάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου, γεωφυσική,
γεωλογική και σεισµική έρευνα, βλέπε
74.20.
Κατασκευή πλήρων
κτιρίων και τεχνικών
έργων ή µερών τους· έργα
πολιτικού µηχανικού

45200000

45.21

Κατασκευή κτιρίων και
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
τεχνικών έργων πολιτικού
µηχανικού
— κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων·
κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού
µηχανικού,
— γεφυρών (περιλαµβανοµένων και των
γεφυρών για υπερυψωµένους
αυτοκινητόδροµους), κοιλαδογεφυρών,
σηράγγων και υπογείων διαβάσεων,
— αγωγών και γραµµών επικοινωνιών
και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για
µεγάλες αποστάσεις,
— αγωγών και γραµµών επικοινωνιών
και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για
αστικά κέντρα,
— βοηθητικά αστικά έργα,
— συναρµολόγηση και ανέγερση
προκατασκευασµένων κατασκευών στο
εργοτάξιο.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— υπηρεσίες συναφείς µε την άντληση
πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε
11.20,
— ανέγερση πλήρων
προκατασκευασµένων κατασκευών από
τµήµατα ιδίας κατασκευής που δεν είναι
από σκυρόδεµα, βλέπε τµήµατα 20, 26
και 28,
— κατασκευαστικά έργα (εκτός από
κτίρια) σταδίων, κολυµβητηρίων,
γυµναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων
γκολφ και λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,
— εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια,
βλέπε 45.3,
— αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4,
— δραστηριότητες αρχιτέκτονος και
πολιτικού µηχανικού, βλέπε 74.20,
— διαχείριση κατασκευαστικών έργων,
βλέπε 74.20.

45210000
εκτός από:
-45213316
45220000
45231000
45232000

45.22

Κατασκευή στεγών και
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
δοµικών σκελετών κτιρίων
— κατασκευή στεγών,
— τοποθέτηση επικαλύψεων,
— στεγανοποίηση στεγών.

45261000

45.2
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Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45.23

Κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων, οδών,
αεροδροµίων και
αθλητικών
εγκαταστάσεων

45212212
και DA03
— κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, οδών 45230000
εκτός από:
αστικού και υπεραστικού δικτύου,
άλλων αµαξιτών οδών και πεζοδρόµων, -45231000
— κατασκευή σιδηροδροµικών έργων, -45232000
— κατασκευή διαδρόµων αεροδροµίων, -45234115
— κατασκευαστικά έργα (εκτός από
κτίρια) σταδίων, κολυµβητηρίων,
γυµναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων
γκολφ και λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων,
— διαγράµµιση οδικών επιφανειών και
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— προκαταρκτικά χωµατουργικά έργα,
βλέπε 45.11.

45.24

Κατασκευή υδραυλικών
και λιµενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
— κατασκευή:
— υδάτινων οδών, λιµενικών και
ποτάµιων έργων, λιµένων σκαφών
αναψυχής (µαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ.
— φραγµάτων και αναχωµάτων,
— βυθοκορήσεις,
— υποβρύχια έργα.

45240000

45.25

Εκτέλεση λοιπών
κατασκευαστικών
εργασιών ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45250000
45262000

— κατασκευαστικές δραστηριότητες
που εξειδικεύονται σε τοµέα κοινό σε
διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν
ειδικευµένο προσωπικό ή εξοπλισµό,
— κατασκευή θεµελιώσεων,
περιλαµβανοµένης και της έµπηξης
πασσάλων,
— γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων
ύδατος, εκσκαφή φρεάτων,
— ανέγερση µη ιδιοκατασκευασµένων
χαλύβδινων στοιχείων,
— κάµψη χάλυβα,
— οπτοπλινθοδοµή και λιθοδοµή,
— ανέγερση και αποξήλωση
ικριωµάτων και εξεδρών εργασίας,
περιλαµβανοµένης της εκµίσθωσης
ικριωµάτων και εξεδρών εργασίας,
— ανέγερση καπνοδόχων και
βιοµηχανικών κλιβάνων.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— εκµίσθωση ικριωµάτων χωρίς την
ανέγερση και την αποξήλωσή τους,
βλέπε 71.32

Εγκαταστάσεις παροχών
σε κτίρια

45.3

45.31

Καλωδιώσεις και
ηλεκτρολογικές
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45.32

εγκαταστάσεις

εκτός από:
εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
-45316000
κατασκευές:
— ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτηµάτων,
— συστηµάτων τηλεπικοινωνίας,
— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης,
— οικιακών κεραιών και
σηµατοληπτών,
— συστηµάτων συναγερµού πυρκαγιάς,
— συστηµάτων αντιδιαρρηκτικού
συναγερµού,
— ανελκυστήρων και κυλιοµένων,
— κλιµάκων αλεξικέραυνων κ.λπ.

Μονώσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45320000

— εργασίες θερµοµόνωσης,
ηχοµόνωσης ή µόνωσης κατά των
δονήσεων σε κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— στεγανοποίηση, βλέπε 45.22.
45.33

Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45330000

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές:
— υδραυλικού εξοπλισµού και ειδών
υγιεινής,
— εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
— εξοπλισµού και αγωγών θέρµανσης,
εξαερισµού, ψύξης ή κλιµατισµού,
— συστηµάτων καταιονισµού
(σπρίνκλερ).
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— εγκατάσταση και επισκευή
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης,
βλέπε 45.31.
45.34

45.4
45.41

Λοιπές εγκαταστάσεις
παροχών σε κτίρια

45234115
45316000
— εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού 45340000
και σηµατοδότησης οδών,
σιδηροδρόµων, αεροδροµίων και
λιµένων,
— εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εξαρτηµάτων και µόνιµων
προσαρτηµάτων που δεν κατατάσσονται
αλλού.

Αποπεράτωση κτιρίων

45400000

Επιχρίσεις κονιαµάτων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45410000

— επίχριση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών
γυψοκονιαµάτων ή
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γυψοµαρµαροκονιαµάτων (στόκου),
περιλαµβανοµένων και των λεπτών
πήχεων που χρησιµοποιούνται ως βάση
για το κονίαµα.
45.42

Λεπτοξυλουργικές
εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45420000

— τοποθέτηση µη
ιδιοκατασκευασµένων θυρών,
παραθύρων, πλαισίων για θύρες και
παράθυρα, εξοπλισµένων κουζινών,
κλιµακοστασίων, εξοπλισµού
καταστηµάτων και συναφών ειδών, από
ξύλο ή άλλα υλικά,
— εσωτερικά τελειώµατα άλλες οροφές,
ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά
χωρίσµατα κ.λπ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— διάστρωση παρκέτων και άλλων
ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε
45.43.
45.43

Επενδύσεις δαπέδων και
τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:

45430000

— διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση
ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές:
— επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση
κεραµικών, τσιµεντένιων ή
λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή
δαπέδου,
— παρκέτων και άλλων ξύλινων
επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και
επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες,
— περιλαµβανοµένων αυτών από
ελαστικό ή πλαστικές ύλες,
— επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από
µωσαϊκό, µάρµαρο, γρανίτη ή
σχιστόλιθο,
— χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.
45.44

45440000
Χρωµατισµοί και
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
τοποθέτηση υαλοπινάκων
— εσωτερικούς και εξωτερικούς
χρωµατισµούς κτιρίων,
— χρωµατισµούς έργων πολιτικού
µηχανικού,
— τοποθέτηση υαλοπινάκων,
καθρεπτών κ.λπ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42.

45.45

Λοιπές εργασίες
αποπεράτωσης κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:
— εγκατάσταση ιδιωτικών
κολυµβητηρίων,
— ατµοκαθαρισµό, καθαρισµό µε
αµµορριπή και συναφείς δραστηριότητες
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για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων,
— λοιπές εργασίες αποπεράτωσης
κτιρίων και τελειωµάτων π.δ.κ.α.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
— εσωτερικό καθαρισµό κτιρίων και
λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70.
45.5

45.50

Εκµίσθωση εξοπλισµού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων µαζί µε το
χειριστή

45500000

Εκµίσθωση εξοπλισµού
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων, µαζί µε το — εκµίσθωση µηχανηµάτων και
χειριστή
εξοπλισµού κατασκευών και
κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε
71.32.

45500000

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική
ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1).
Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993,
σ. 1).
(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(Άρθρο 9)
Το µόνο αυθεντικό κείµενο όσον αφορά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου είναι το περιεχόµενο στο
Παράρτηµα Ι σηµείο 3 της Σ∆Σ στο οποίο βασίζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων:
Κεφάλαιο 25:

Αλάτι, θείo, γαίες και πέτρες, γύψoς, ασβέστης και τσιµέντα

Κεφάλαιο 26:

Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες µετάλλων

Κεφάλαιο 27:

Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτούχες
ουσίες, ορυκτά κεριά
εκτός από:
ex 27.10: ειδικά καύσιµα κινητήρων

Κεφάλαιο 28:

Ανόργανα χηµικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιµων
µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των µετάλλων των σπανίων γαιών και των
ισοτόπων
εκτός από:
ex 28.09: εκρηκτικά
ex 28.13: εκρηκτικά
ex 28.14: δακρυγόνα
ex 28.28: εκρηκτικά
ex 28.32: εκρηκτικά
ex 28.39: εκρηκτικά
ex 28.50: τοξικά προϊόντα
ex 28.51: τοξικά προϊόντα
ex 28.54: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 29:

Οργανικά χηµικά προϊόντα
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εκτός από:
ex 29.03: εκρηκτικά
ex 29.04: εκρηκτικά
ex 29.07: εκρηκτικά
ex 29.08: εκρηκτικά
ex 29.11: εκρηκτικά
ex 29.12: εκρηκτικά
ex 29.13: τοξικά προϊόντα
ex 29.14: τοξικά προϊόντα
ex 29.15: τοξικά προϊόντα
ex 29.21: τοξικά προϊόντα
ex 29.22: τοξικά προϊόντα
ex 29.23: τοξικά προϊόντα
ex 29.26: εκρηκτικά
ex 29.27: τοξικά προϊόντα
ex 29.29: εκρηκτικά
Κεφάλαιο 30:

Φαρµακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 31:

Λιπάσµατα

Κεφάλαιο 32:

∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες
χρωστικές ύλες, χρώµατα επίχρισης και βερνίκια, µαστίχες (στόκοι), µελάνια

Κεφάλαιο 33:

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού
παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα

Κεφάλαιο 34:

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα για πλύσιµο
(αλισίβα), παρασκευάσµατα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασµένα,
προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόµοια είδη, πάστες προπλασµάτων και «κεριά
οδοντοτεχνικής»

Κεφάλαιο 35:

Λευκωµατώδεις ύλες, κόλλες, ένζυµα

Κεφάλαιο 37:

Φωτογραφικά και κινηµατογραφικά αγαθά

Κεφάλαιο 38:

∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών
εκτός από:
ex 38,19: τοξικά προϊόντα

Κεφάλαιο 39:

Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και
τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές εκτός από:
ex 39,03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 40:

Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήµατα από
καουτσούκ εκτός από:
ex 40.11: επίσωτρα αλεξίσφαιρα

Κεφάλαιο 41:

∆έρµατα (άλλα από τα γουνοδέρµατα)

Κεφάλαιο 42:

Τεχνουργήµατα από δέρµα, είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού για όλα τα ζώα,
αγαθά ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόµοια. Τεχνουργήµατα από έντερα (άλλα από
τα έντερα µεταξοσκώληκα)

Κεφάλαιο 43:

Γουνοδέρµατα και γουναρικά, γουνοδέρµατα τεχνητά

Κεφάλαιο 44:

Ξυλεία και είδη από ξύλο· ξυλάνθρακας

Κεφάλαιο 45:

Φελλός και είδη από φελλό

Κεφάλαιο 46:

Τεχνουργήµατα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κεφάλαιο 47:

Ύλες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του χαρτιού

Κεφάλαιο 48:

Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο 49:

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιοµηχανιών που ασχολούνται µε
τις γραφικές τέχνες. Κείµενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφηµένα και σχέδια

Κεφάλαιο 65:

Καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών

Κεφάλαιο 66:

Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (µπαστούνια), µαστίγια κάθε είδους και
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τα µέρη τους
Κεφάλαιο 67:

Φτερά και πούπουλα κατεργασµένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά
άνθη, τεχνουργήµατα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κεφάλαιο 68:

Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, µαρµαρυγία ή ανάλογες ύλες

Κεφάλαιο 69:

Προϊόντα κεραµευτικής

Κεφάλαιο 70:

Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί

Κεφάλαιο 71:

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες,
πολύτιµα µέταλλα, µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα και τεχνουργήµατα
από τις ύλες αυτές· αποµιµήσεις κοσµηµάτων

Κεφάλαιο 73:

Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74:

Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό

Κεφάλαιο 75:

Νικέλιο και τεχνουργήµατα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76:

Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο

Κεφάλαιο 77:

Μαγνήσιο και βηρύλλιο και τεχνουργήµατα από µαγνήσιο και βηρύλλιο

Κεφάλαιο 78:

Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο

Κεφάλαιο 79:

Ψευδάργυρος και τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80:

Κασσίτερος και τεχνουργήµατα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81:

Άλλα κοινά µέταλλα που χρησιµοποιούνται στη µεταλλουργία και τεχνουργήµατα
από τα µέταλλα αυτά

Κεφάλαιο 82:

Εργαλεία, είδη µαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά µέταλλα και µέρη
των ειδών αυτών
εκτός από:
ex 82.05: εργαλεία
ex 82.07: εργαλεία, ανταλλακτικά

Κεφάλαιο 83:

∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα

Κεφάλαιο 84:

Λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις και τα µέρη τους εκτός από:
ex 84.06: κινητήρες
ex 84.08: άλλοι κινητήρες
ex 84.45: µηχανές
ex 84.53: αυτόµατες µηχανές επεξεργασίας πληροφοριών
ex 84.55: µέρη µηχανών της κλάσης 84.53
ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 85:

Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείµενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων εκτός
από:
ex 85.13: εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
ex 85.15: συσκευές διαβίβασης

Κεφάλαιο 86:

Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές γραµµές, µη ηλεκτρικές συσκευές
σηµατοδότησης για τις γραµµές συγκοινωνιών εκτός από:
ex 86.02: ηλεκτράµαξες σιδηροδρόµων τεθωρακισµένες
ex 86.03: λοιπές σιδηροδροµικές άµαξες τεθωρακισµένες
ex 86.05: τεθωρακισµένα βαγόνια
ex 86.06: βαγόνια συνεργεία επισκευής
ex 86.07: βαγόνια

Κεφάλαιο 87:

Αυτοκίνητα οχήµατα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόµους και τραµ, τα
µέρη και εξαρτήµατά τους εκτός από:
ex 87.08: άρµατα µάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισµένα
ex 87.01: ελκυστήρες
ex 87.02: στρατιωτικά οχήµατα
ex 87.03: οχήµατα επισκευών
ex 87.09: µοτοσικλέτες
ex 87.14: ρυµουλκούµενα
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Κεφάλαιο 89:

Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα εκτός από:
ex 89.01A: πολεµικά πλοία

Κεφάλαιο 90:

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηµατογραφίας, µέτρησης,
ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, µέρη και εξαρτήµατα
αυτών των οργάνων και συσκευών εκτός από:
ex 90.05: διόπτρες
ex 90.13: διάφορα όργανα. Λέιζερ
ex 90.14: τηλέµετρα
ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης
ex 90.11: µικροσκόπια
ex 90.17: ιατρικά όργανα
ex 90.18: συσκευές µηχανοθεραπείας
ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής
ex 90.20: συσκευές ακτινών X

Κεφάλαιο 91:

Κατασκευή ρολογιών

Κεφάλαιο 92:

Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής
ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και µέρη και
εξαρτήµατα των συσκευών αυτών

Κεφάλαιο 94:

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά και µέρη αυτών. Είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια
εκτός από:
ex 94,01A: καθίσµατα αεροσκαφών

Κεφάλαιο 95:

Είδη και τεχνουργήµατα από ύλες που µπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν

Κεφάλαιο 96:

Σκούπες και ψήκτρες, είδη για το πουδράρισµα (ποµπόν) και κόσκινα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
(άρθρο 55)
Τα εργαλεία και τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής, καθώς και
σχεδίων και µελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, µε τεχνικά µέσα και κατάλληλες διαδικασίες,
ότι:
(α) Μπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια η ώρα και η ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων
συµµετοχής και των σχεδίων και µελετών·
(β) µπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισµένες ηµεροµηνίες
στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάµει των ως άνω απαιτήσεων·
(γ) µόνο τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ηµεροµηνίες
αποσφράγισης των παρεληφθεισών πληροφοριών·
(δ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος των υποβαλλοµένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή του διαγωνισµού µελετών, είναι δυνατή µόνον για εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα·
(ε) η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόµενες πληροφορίες είναι δυνατή µόνο από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα
και µόνον µετά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία·
(στ) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρµογή των προαναφεροµένων
απαιτήσεων έχουν πρόσβαση µόνον τα εξουσιοδοτηµένα να λάβουν γνώση πρόσωπα·
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(ζ) σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που
αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β), (γ), (δ), (ε) και (στ), µπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι
παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιµες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»
(άρθρο 47)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή
µπορεί να πρόκειται για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
4. Κωδικοί CVP.
5. ∆ιεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο ∆ιαδίκτυο (URL).
6. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης δηµοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ
αγοραστή».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ B
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(άρθρο 24, άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 47)
I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άµεση, πλήρης και
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή
µπορεί να πρόκειται για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
5. Κωδικοί CPV· εάν η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
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τµήµα.
6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συµβάσεων έργων ή ο κωδικός
NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών. Εάν
η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τµήµα.
7. Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των
προµηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.
8. Σε περίπτωση που η προκήρυξη αυτή δεν χρησιµοποιείται ως µέσο για την προκήρυξη διαγωνισµού, την ή
τις εκτιµώµενες ηµεροµηνίες δηµοσίευσης προκήρυξης ή προκηρύξεων διαγωνισµού για τη σύµβαση ή τις
συµβάσεις που αναφέρονται στην προκαταρκτική προκήρυξη.
9. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
10. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
11. ∆ιευκρίνιση κατά πόσο η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη Σ∆Σ.
II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ
ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 47 Ε∆ΑΦΙΟ 2)
1. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα
αρχή το ενδιαφέρον για την ή τις συµβάσεις.
2. Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, µε χρήση ή µη δυναµικού συστήµατος αγορών, ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση).
3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:
α) πρόκειται για συµφωνία – πλαίσιο·
β) πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών.
4. Στον βαθµό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραµµα παράδοσης ή παροχής προϊόντων, έργων ή
υπηρεσιών και η διάρκεια της σύµβασης.
5. Στον βαθµό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνεται:
(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων
εργασίας·
(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία·
(γ) σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.
6. Σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης, στον βαθµό
που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά.
7. Στο βαθµό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιµώµενο συνολικό µέγεθος της σύµβασης ή των συµβάσεων· όταν η
σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για κάθε τµήµα.
8. Προθεσµίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.
9. ∆ιεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.
10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.
11. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:
α) Απαιτείται / γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής·
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β) θα χρησιµοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·
γ) θα χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονική τιµολόγηση·
δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωµές.
12. Πληροφορίες σχετικά µε το αν η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή / και πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται µε
πόρους της Ένωσης.
13. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαµεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσµίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη,
επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από
την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 48)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άµεση, πλήρης και
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο
52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται
για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
5. Κωδικοί CPV· εάν η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τµήµα.
6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συµβάσεων έργων ή ο κωδικός
NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών. Εάν
η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τµήµα.
7. Περιγραφή της σύµβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προµηθειών, φύση
και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για
κάθε τµήµα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.
8. Εκτιµώµενη συνολική τάξη µεγέθους: της σύµβασης ή των συµβάσεων· όταν η σύµβαση υποδιαιρείται σε
τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τµήµα.
9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
10. Το χρονοδιάγραµµα παράδοσης ή παροχής προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών και, στο µέτρο του δυνατού, η
διάρκεια της σύµβασης.
(α) Σε περίπτωση συµφωνίας – πλαίσιο, αναφορά της σχεδιαζόµενης διάρκειας της συµφωνίας – πλαίσιο,
συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη· στο
µέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης µεγέθους και της συχνότητας των συµβάσεων που
πρόκειται να ανατεθούν, τον αριθµό και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον προτεινόµενο µέγιστο αριθµό των
οικονοµικών φορέων που θα συµµετάσχουν.
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(β) Σε περίπτωση δυναµικού συστήµατος αγορών, αναφορά της σχεδιαζόµενης διάρκειας του συστήµατος
αυτού στο µέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης µεγέθους και της συχνότητας των συµβάσεων
που πρόκειται να ανατεθούν.
11. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνονται:
(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων
εργασίας·
(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία·
παραποµπή στη σχετική νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη·
(γ) ο κατάλογος και µια σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των
οικονοµικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και των κριτηρίων επιλογής· τα
ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδέχεται να απαιτούνται· διευκρίνιση των απαιτούµενων πληροφοριών
(υπεύθυνες δηλώσεις, τεκµηρίωση).
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· εάν συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσµένη
διαδικασία (στην περίπτωση των ανοιχτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών µε
διαπραγµάτευση).
13. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:
(α) Πρόκειται για συµφωνία – πλαίσιο·
(β) πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών·
(γ) πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασµό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή των
ανταγωνιστικών διαδικασιών µε διαπραγµάτευση).
14. Σε περίπτωση που η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφορών
για ένα, περισσότερα ή όλα τα τµήµατα· αναφορά της πιθανότητας περιορισµού του αριθµού των τµηµάτων
που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Όταν η σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα, εξήγηση
των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στη χωριστή έκθεση.
15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, εάν γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των
υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να συµµετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγµατευτούν:
αναφέρονται ο ελάχιστος αριθµός και, κατά περίπτωση, ο µέγιστος αριθµός υποψηφίων που προβλέπεται και
τα αντικειµενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης
καινοτοµίας, αναφέρεται, ενδεχοµένως, η χρησιµοποίηση διαδικασίας µε διαδοχικές φάσεις, προκειµένου να
µειώνεται προοδευτικά ο αριθµός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών.
17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης ή των συµβάσεων.
18. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την ανάθεση της σύµβασης ή των συµβάσεων. Εκτός από την
περίπτωση κατά την οποία η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βρίσκεται µόνο µε κριτήριο
την τιµή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά καθώς και η
στάθµιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές ή, στην
περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.
19. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών (ανοιχτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συµµετοχής (κλειστές
διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, δυναµικά συστήµατα αγορών, ανταγωνιστικοί
διάλογοι, συµπράξεις καινοτοµίας).
20. ∆ιεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής.
21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
(α) Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του·
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(β) ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών·
(γ) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.
22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες µπορούν να συνταχθούν οι προτάσεις ή οι αιτήσεις συµµετοχής.
23. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:
(α) Γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής·
(β) θα χρησιµοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·
(γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιµολόγηση·
(δ) θα χρησιµοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωµές.
24. Πληροφορίες σχετικά µε το αν η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή / και πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται µε
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαµεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφορών ή,
ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
26. Ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και παραποµπές σε προηγούµενες δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύµβαση ή τις συµβάσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
27. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων συµβάσεων, δηµοσιεύεται το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα της
δηµοσίευσης των επόµενων προκηρύξεων.
28. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
29. ∆ιευκρίνιση κατά πόσο η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη Σ∆Σ.
30. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ ∆
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 49)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται
για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
4. Κωδικοί CVP.
5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συµβάσεων έργων ή ο κωδικός
NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών.
6. Περιγραφή της σύµβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προµηθειών, φύση
και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για
κάθε τµήµα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.
7. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· σε περίπτωση διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
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δηµοσίευση, αιτιολόγηση της επιλογής της.
8. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση κατά πόσο:
(α) πρόκειται για συµφωνία – πλαίσιο·
(β) πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών.
9. Κριτήρια προβλεπόµενα στο άρθρο 67 τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης ή των
συµβάσεων. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση σχετικά µε το αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασµό
(στην περίπτωση των ανοικτών ή των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών µε
διαπραγµάτευση).
10. Ηµεροµηνία της σύναψης της σύµβασης ή των συµβάσεων ή της συµφωνίας ή συµφωνιών – πλαίσιο
κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή τη σύναψή τους.
11. Αριθµός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαµβάνεται:
(α) Ο αριθµός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονοµικούς φορείς που είναι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις·
(β) ο αριθµός των προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτος µέλος ή από τρίτη χώρα,
(γ) ο αριθµός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.
12. Για κάθε ανάθεση, επωνυµία, διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων,
συµπεριλαµβανοµένων
(α) πληροφοριών σχετικά µε το κατά πόσο ο ανάδοχος είναι µικροµεσαία επιχείρηση,
(β) πληροφοριών σχετικά µε το κατά πόσο η σύµβαση ανατέθηκε σε ένωση οικονοµικών φορέων (σύµπραξη,
κοινοπραξία ή άλλο).
13. Αξία της (των) επιλεγείσας (-ών) προσφοράς (-ών) ή υψηλότερη και χαµηλότερη προσφορά που
ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύµβασης ή των συµβάσεων.
14. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, αξία και ποσοστό της σύµβασης που ενδέχεται να ανατεθεί µε
υπεργολαβία σε τρίτους.
15. Πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσο η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή / και πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται µε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαµεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την προθεσµία υποβολής των προσφυγών ή,
ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
17. Ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και παραποµπές σε προηγούµενες δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύµβαση ή τις συµβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.
18. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης.
19. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)
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1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άµεση, πλήρης και
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο
52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται
για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµαβσης.
5. Κωδικοί CPV· εάν η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τµήµα.
6. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της µελέτης.
7. Ενδεχοµένως, αριθµός και ύψος των προς απονοµή βραβείων.
8. Είδος διαγωνισµού µελετών (ανοιχτός ή κλειστός).
9. Σε περίπτωση ανοιχτού διαγωνισµού µελετών, προθεσµία υποβολής των µελετών.
10. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού µελετών:
(α) προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων·
(β) ενδεχοµένως, επωνυµία των ήδη επιλεγέντων συµµετεχόντων·
(γ) κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων·
(δ) καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής.
11. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, εάν το δικαίωµα συµµετοχής περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική
κατηγορία.
12. Κριτήρια που εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση των µελετών.
13. ∆ιευκρίνιση κατά πόσο η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσµευτική για την αναθέτουσα αρχή.
14. Αναφορά ενδεχόµενων χρηµατικών ποσών που θα καταβληθούν σε όλους τους συµµετέχοντες.
15. ∆ιευκρίνιση κατά πόσο οι συµβάσεις που θα ακολουθήσουν µετά τον διαγωνισµό µελετών θα ανατεθούν ή
δεν θα ανατεθούν στον βραβευόµενο ή τους βραβευόµενους του διαγωνισµού µελετών.
16. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
17. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
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διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται
για άλλη µορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
4. Κωδικοί CVP.
5. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της µελέτης.
6. Η αξία των βραβείων.
7. Είδος διαγωνισµού µελετών (ανοιχτός ή κλειστός).
8. Κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση των µελετών.
9. Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της κριτικής επιτροπής.
10. Αριθµός συµµετεχόντων:
(α) Αριθµός συµµετεχόντων που είναι ΜΜΕ.
(β) Αριθµός συµµετεχόντων από το εξωτερικό.
11. Επωνυµία, διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση ∆ιαδικτύου του νικητή ή των νικητών του διαγωνισµού και διευκρίνιση
κατά πόσο ο νικητής ή οι νικητές είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
12. Πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσο ο διαγωνισµός µελετών σχετίζεται µε έργο ή πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται µε πόρους της Ένωσης.
13. Ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και παραποµπές σε προηγούµενες δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη µελέτη ή τις µελέτες της σχετικής γνωστοποίησης.
14. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης.
15. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ζ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(άρθρο 72)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία
δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κωδικοί CPV.
3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συµβάσεων έργων ή ο κωδικός
NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών.
4. Περιγραφή της σύµβασης πριν και µετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα
ή αξία των προµηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.
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5. Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιµής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.
6. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.
7. Ηµεροµηνία της απόφασης ανάθεσης της σύµβασης.
8. Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυµία, διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,
αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονοµικού φορέα ή
των νέων οικονοµικών φορέων.
9. Πληροφορίες σχετικά µε το αν η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή / και πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται µε
πόρους της Ένωσης.
10. Επωνυµία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαµεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των
προσφυγών ή, ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και
ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
11. Ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και παραποµπές σε προηγούµενες δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύµβαση ή τις συµβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.
12. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης.
13. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της
αναθέτουσας αρχής.
2. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον
κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προµηθειών και υπηρεσιών.
3. Σύντοµη περιγραφή της σχετικής σύµβασης περιλαµβανοµένων των κωδικών CPV.
4. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνονται
— εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων
εργασίας,
— εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, µε
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη.
5. Προθεσµία επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή σχετικά µε τη συµµετοχή.
6. Σύντοµη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Θ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της
αναθέτουσας αρχής.
2. Σύντοµη περιγραφή της σχετικής σύµβασης περιλαµβανοµένης και της εκτιµώµενης συνολικής αξίας της
σύµβασης και του κωδικού CPV.
3. Στον βαθµό που είναι ήδη γνωστοί:
α) Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον
κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προµηθειών και υπηρεσιών ·
β) το χρονοδιάγραµµα παράδοσης ή παροχής προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύµβασης·
γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνονται:
— εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων
εργασίας·
— εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία·
(δ) σύντοµη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.
4. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα
αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συµβάσεις και των προθεσµιών παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)
1. Επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία που ισχύει στη ∆ηµοκρατία),
διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της
αναθέτουσας αρχής.
2. Σύντοµη περιγραφή της σχετικής σύµβασης περιλαµβανοµένου των κωδικών CPV.
3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον
κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προµηθειών και υπηρεσιών.
4. Αριθµός προσφορών που ελήφθησαν.
5. Τιµή ή φάσµα των τιµών (ελάχιστη / µέγιστη) που καταβλήθηκαν.
6. Για κάθε ανάθεση, επωνυµία, διεύθυνση συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση
και διεύθυνση ∆ιαδικτύου του οικονοµικού φορέα ή των οικονοµικών φορέων.
7. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΜΕΡΟΣ Κ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(άρθρο 88)
1. Το όνοµα της αναθέτουσας αρχής, επωνυµία, αριθµός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νοµοθεσία
που ισχύει στη ∆ηµοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας
αρχής.
2. Σύντοµη περιγραφή της σχετικής σύµβασης περιλαµβανοµένων των κωδικών CPV.
3. Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δύνανται να απευθύνονται για πρόσθετες
πληροφορίες και για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού,
4. Τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι προσφορές,
5. Την προθεσµία υποβολής των προσφορών.
6. Ενδεχοµένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
(άρθρο 32)
Εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποφασίσει να διεξαγάγουν ηλεκτρονικό πλειστηριασµό περιλαµβάνουν
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
(α) Τα στοιχεία των οποίων οι αξίες αποτελούν αντικείµενο της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, εφόσον τα εν λόγω
στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς και µπορούν να εκφράζονται αριθµητικώς ή ποσοστιαίως,
(β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις
προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης,
(γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων στη διάρκεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού και, ενδεχοµένως, τη χρονική στιγµή που τίθενται στη διάθεσή τους,
(δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,
(ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχοµένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,
(στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και για τον τρόπο και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
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(άρθρο 23, άρθρο 39, άρθρο 64)
Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου νοούνται ως:
(1) «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:
(α) Όταν πρόκειται για συµβάσεις δηµοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά υλικού,
προϊόντος ή προµήθειας, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα
αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιµατικής επίδοσης, τον
σχεδιασµό για όλες τις απαιτήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων µε
αναπηρία) και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα,
τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες
χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων· τα
χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν επίσης τους κανόνες µελέτης και υπολογισµού των έργων, τους όρους
δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή µεθόδους και κάθε άλλο
όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή 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
συνιστούν τα έργα αυτά·
(β) όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε
έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, όπως τα
επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιµατικής επίδοσης, ο σχεδιασµός για όλες τις
απαιτήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρία), και η αξιολόγηση
της συµµόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση
ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του
κύκλου ζωής της προµήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης·
(2) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό µε δραστηριότητα
τυποποίησης, για επαναλαµβανόµενη ή διαρκή εφαρµογή, της οποίας όµως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική
και εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη
διάθεση του κοινού·
(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριµένο από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης που έχει τεθεί στη
διάθεση του κοινού·
(γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση
του κοινού·
(3) «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκµηριωµένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δοµικού προϊόντος, σε
συνάρτηση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύµφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής
αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 12 στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας
προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5).
(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή στον τοµέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τα
άρθρα 13 και 14 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
(5) «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύµφωνα µε διαδικασίες προσαρµοσµένες στην εξέλιξη των
αναγκών της αγοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(άρθρο 47, άρθρο 50, άρθρο 55, άρθρο 85)
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1. ∆ηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 πρέπει να
αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 δηµοσιεύονται από την
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικής
προκήρυξης που δηµοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο 47 εδάφιο (1).
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δηµοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου στο
«προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) υποπαράγραφο (β).
Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της
δηµοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος (5) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24ΕΕ.
2. ∆ηµοσίευση συµπληρωµατικών ή πρόσθετων πληροφοριών:
(α) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), οι αναθέτουσες
αρχές δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες κείµενο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
(β) Το «προφίλ αγοραστή» µπορεί να περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 47 εδάφιο (1), πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις
προγραµµατιζόµενες αγορές, τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς
και κάθε άλλη χρήσιµη γενική πληροφορία, όπως έναν αρµόδιο επικοινωνίας, έναν αριθµό τηλεφώνου και
τηλεοµοιοτυπίας, µια ταχυδροµική διεύθυνση και µια ηλεκτρονική διεύθυνση. Το «προφίλ αγοραστή» µπορεί
επίσης να περιλαµβάνει προκαταρκτικές προκηρύξεις που χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού και δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δυνάµει του άρθρου 51.
3. Μορφή και λεπτοµέρειες σχετικά µε την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:
Η µορφή και οι λεπτοµέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων µε ηλεκτρονικά µέσα που
έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση ∆ιαδικτύου
«http://simap.europa.eu».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΄Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(άρθρο 53)
1. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε διάλογο δυνάµει του άρθρου 53 πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον:
(α) Παραποµπή στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισµού·
(β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·
(γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ηµεροµηνία που έχει καθοριστεί 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 επισυνάπτονται, είτε για την τεκµηρίωση δηλώσεων που
πρέπει να είναι επαληθεύσιµες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 60 και, κατά
περίπτωση, µε το άρθρο 62, είτε για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα,
υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 60 και 62·
(ε) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη σύµβασης, στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στις τεχνικές προδιαγραφές ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Ωστόσο, στην περίπτωση συµβάσεων που ανατίθενται µέσω ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης
καινοτοµίας, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (β) δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση
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συµµετοχής στον διάλογο ή στην πρόσκληση διαπραγµάτευσης αλλά επισηµαίνονται στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών.
2. Όταν η προκήρυξη διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε προκαταρκτική προκήρυξη, οι αναθέτουσες αρχές
καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε την εν λόγω σύµβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των
συµµετεχόντων σε διαπραγµάτευση.
Η πρόσκληση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Φύση και ποσότητα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δικαιωµάτων προαιρέσεως για συµπληρωµατικές
συµβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιµώµενη προθεσµία η οποία ορίζεται για την άσκηση των εν λόγω
δικαιωµάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για επαναλαµβανόµενες συµβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει
δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσµία δηµοσίευσης µεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισµών για έργα,
προµήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·
(β) είδος της διαδικασίας: κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση·
(γ) ενδεχοµένως, ηµεροµηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προµηθειών, της εκτέλεσης των
έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·
(δ) σε περίπτωση που δεν µπορεί να προσφερθεί ηλεκτρονική πρόσβαση, διεύθυνση και ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων να λάβουν τα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·
(ε) διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής που θα αναθέσει τη σύµβαση,
(στ) όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις και πληροφορίες που
απαιτούνται από τους οικονοµικούς φορείς·
(ζ) είδος της σύµβασης που αποτελεί αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά,
χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση - αγορά ή συνδυασµός των ανωτέρω συµβάσεων και
(η) κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης και στάθµιση αυτών ή, ενδεχοµένως, σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων
αυτών, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαµβάνονται στην προκαταρκτική προκήρυξη ή στις
τεχνικές προδιαγραφές ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγµάτευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 4, άρθρο 56)
— Σύµβαση 87 της ∆ΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώµατος.
— Σύµβαση 98 της ∆ΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώµατος και συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
— Σύµβαση 29 της ∆ΟΕ σχετικά µε την αναγκαστική εργασία.
— Σύµβαση 105 της ∆ΟΕ σχετικά µε την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας.
— Σύµβαση 138 της ∆ΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης.
— Σύµβαση 111 της ∆ΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση).
— Σύµβαση 100 της ∆ΟΕ σχετικά µε την ίση αµοιβή.
— Σύµβαση 182 της ∆ΟΕ σχετικά µε τις χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας.
— Σύµβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
— Σύµβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της
διάθεσής τους (Σύµβαση της Βασιλείας).
— Σύµβαση της Στοκχόλµης για τους έµµονους οργανικούς ρύπους (Σύµβαση της Στοκχόλµης για τους ΕΟΡ).
— Σύµβαση σχετικά µε τη διαδικασία συναίνεσης µετά από ενηµέρωση όσον αφορά ορισµένα επικίνδυνα
χηµικά προϊόντα και φυτοφάρµακα στο διεθνές εµπόριο (UNEP/FAO) (Σύµβαση ΣΜΕ), Ρότερνταµ, 10
Σεπτεµβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΜΗΤΡΩΑ
(άρθρο 58)
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Τα σχετικά επαγγελµατικά και εµπορικά µητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που
αντιστοιχούν σε κάθε κράτος µέλος είναι:
— Στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/»Handelsregister» και, στην περίπτωση των συµβάσεων
υπηρεσιών, το «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
— στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»,
— στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, το «obchodní rejstřík»,
— στη ∆ανία, το «Erhvervsstyrelsen»,
— στη Γερµανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», και, στην περίπτωση των συµβάσεων
υπηρεσιών, το «Vereinsregister», το «Partnerschaftsregister» και τα «Mitgliedsverzeichnisse der
Berufskammern der Länder»,
— στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
— στην Ιρλανδία, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό εκδοθέν από το
«Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που
βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου
είναι εγκατεστηµένο, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία,
— στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - MEΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων έργων· το
«Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο» και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού»
στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών· στην περίπτωση των συµβάσεων υπηρεσιών, 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 που 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» στην περίπτωση των
συµβάσεων έργων και των συµβάσεων υπηρεσιών, και, στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών, το
«Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση µη καταχωρηµένων σε µητρώο ατόµων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει
ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα,
— στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,
— στην Κροατία, το «Sudski registar» και το «Obrtni registrar» ή, στην περίπτωση ορισµένων
δραστηριοτήτων, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος επιτρέπεται να εκτελεί την οικεία
εµπορική δραστηριότητα ή επάγγελµα,
— στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»· επίσης, την
περίπτωση συµβάσεων προµηθειών και συµβάσεων υπηρεσιών, το «Registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato», ή, επιπλέον των προαναφερθέντων µητρώων, το «Consiglio nazionale degli ordini professionali»
για τις συµβάσεις υπηρεσιών· όσον αφορά τις συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών, το «Albo nazionale dei gestori
ambientali», επιπλέον των προαναφερθέντων µητρώων,
— στην Κύπρο, ο εργολάβος µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό του Συµβουλίου Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων («Council for the Registration and Control of
Building and Civil Engineering Contractors») σύµφωνα µε τον νόµο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών
οικοδοµικών και τεχνικών έργων όσον αφορά τις συµβάσεις έργων· στην περίπτωση των συµβάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών, ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προσκοµίσει
πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη («Registrar of Companies and Official
Receiver») 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 Λεττονία, το «Uzņēmumu reģistrs»,
— 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», και, στην περίπτωση
των συµβάσεων υπηρεσιών, 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,
— στη Μάλτα, ο οικονοµικός φορέας παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud
(VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για σύµπραξη ή εταιρεία, τον 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 το «Mitgliederverzeichnisse der
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Landeskammern»,
— στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy»,
— στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) στην περίπτωση των συµβάσεων
έργων, το «Registro Nacional das Pessoas Colectivas» στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών και
υπηρεσιών,
— 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 οικονοµικός φορέας 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 δυνατόν, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως
ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(άρθρο 60, άρθρο 63)
Μέρος Ι: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να
αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Kατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχοµένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών
κινδύνων,
(β) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση
των οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας,
(γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχοµένως, του κύκλου εργασιών στον τοµέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ’
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Μέρος II: Τεχνική ικανότητα
Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονοµικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 58:
(α) Oι ακόλουθοι κατάλογοι:
(i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά µέγιστο όριο, συνοδευόµενος
από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών εάν είναι απαραίτητο για
τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι θα
λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία,
(ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την
τελευταία τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή
ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών προµηθειών ή
υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία·
(β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση
του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου·
(γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο οικονοµικός φορέας για την
εξασφάλιση της ποιότητας και των µέσων µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·
(δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και των συστηµάτων ανίχνευσης που θα είναι
σε θέση να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης·
(ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούµενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόµατός της, από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, µε
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την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του
προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέσα µελέτης
και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·
(στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου ή
των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο
ανάθεσης·
(ζ) αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά
την εκτέλεση της σύµβασης·
(η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή
του εργολάβου και ο αριθµός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια·
(θ) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος
υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύµβασης·
(ι) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας·
(ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:
(i) δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν
αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,
(ii) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας,
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές σε ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 Ε∆ΑΦΙΟ (3)
(άρθρο 68)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε
την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 9, άρθρο 74)
Κωδικός CPV
75200000-8· 75231200-6· 75231240-8· 79611000-0·
79622000-0 [Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών
βοηθών]· 79624000-4 [Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού
προσωπικού] και 79625000-1 [Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού
προσωπικού]
από 85000000-9 έως 85323000-9· 98133100-5, 98133000-4·
98200000-5 και· 98500000-8 [Νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό βοηθητικό προσωπικό] και 98513000-2 έως
98514000-9 [Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναµικού για οικιακές
εργασίες, Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού
δυναµικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού
προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες, Προσωρινό
προσωπικό για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας
και Οικιακές υπηρεσίες]

Περιγραφή
Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες
και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες

85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 [Υπηρεσίες δηµόσιας

∆ιοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές,

1

Ε.Ε. L 120 της 15.5.2009, σ. 5.
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διοίκησης, άµυνας και κοινωνικής ασφάλισης], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1· από 79995000-5 έως 79995200-7·
από 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης έως
80660000-8· από 92000000-1 έως 92700000-8
79950000-8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και
συνεδρίων], 79951000-5 [Υπηρεσίες οργάνωσης σεµιναρίων],
79952000-2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων], 79952100-3 [Υπηρεσίες
οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων], 79953000-9
[Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ], 79954000-6 [Υπηρεσίες
οργάνωσης πάρτι], 79955000-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης
επιδείξεων µόδας], 79956000-0 [Υπηρεσίες οργάνωσης
εµπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]

υγειονοµικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης2

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδοµάτων

98000000-3· 98120000-0· 98132000-7· 98133110 -8 και
98130000 -3

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και
ατοµικές υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων
υπηρεσιών παρεχόµενων από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές
οργανώσεις, ενώσεις νέων και λοιπές
υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων

98131000-0

Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000-1 έως 55410000-7· 55521000-8 έως 55521200-0
[55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών µε
έτοιµα φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής γευµάτων κατ’
οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες
παράδοσης γευµάτων]
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 55522000-5 Υπηρεσίες
τροφοδοσίας εταιρειών µεταφορών µε έτοιµα γεύµατα,
55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή
ιδρυµάτων µε έτοιµα γεύµατα, 55524000-9 Υπηρεσίες
τροφοδοσίας σχολείων µε έτοιµα γεύµατα
55510000-8 Υπηρεσίες καντίνας, 55511000-5 Υπηρεσίες
καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισµένης
πελατείας, 55512000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας,
55523100-3 Υπηρεσίες σχολικών γευµάτων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

79100000-5 έως 79140000-7· 75231100-5·

Νοµικές υπηρεσίες στον βαθµό που δεν
αποκλείονται βάσει του άρθρου 14 εδάφιο
(1) παράγραφος (δ)

75100000-7 έως 75120000-3· 75123000-4· 75125000-8 έως
75131000-3

Λοιπές διοικητικές και κρατικές
υπηρεσίες

75200000-8 έως 75231000-4

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

75231210-9 έως 75231230-5· 75240000-0 έως 75252000-7·
794300000-7· 98113100-9

Υπηρεσίες φυλακών, δηµόσιας ασφάλειας
και διάσωσης, στο βαθµό που δεν

2

Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο εάν παρέχονται ως µη οικονοµικές
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· η ∆ηµοκρατία είναι ελεύθερη να οργανώνει την παροχή
υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος είτε ως µη οικονοµικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.
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αποκλείονται, βάσει του άρθρου 14
εδάφιο (1) παράγραφος (η)
79700000-1 έως 79721000-4 [Υπηρεσίες ερευνών και
ασφάλειας, Υπηρεσίες ασφάλειας, Υπηρεσίες παρακολούθησης
συστηµάτων συναγερµού, Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες
επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήµατος ανίχνευσης, Υπηρεσίες
ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες
παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήµατος, Ανακριτικές
υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνοµίας]
79722000-1[Υπηρεσίες γραφολογίας], 79723000-8 [Υπηρεσίες
ανάλυσης απορριµµάτων]

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

98900000-2 [Παροχή υπηρεσιών από οργανισµούς και φορείς
εκτός επικράτειας] και 98910000-5 [Παροχή ειδικών
υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισµούς και φορείς]

∆ιεθνείς υπηρεσίες

64000000-6 [Υπηρεσίες ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών],
64100000-7 [Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών
ταχυδροµείων], 64110000-0 [Ταχυδροµικές υπηρεσίες],
64111000-7 [Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν εφηµερίδες
και περιοδικά], 64112000-4 Ταχυδροµικές υπηρεσίες που
αφορούν επιστολές], 64113000-1 [Ταχυδροµικές υπηρεσίες που
αφορούν δέµατα], 64114000-8 [Ταχυδροµικές υπηρεσίες
συναλλαγής µε το κοινό], 64115000-5 [Υπηρεσίες ενοικίασης
ταχυδροµικών θυρίδων], 64116000-2 [Υπηρεσίες ποστ
ρεστάντ], 64122000-7 [Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής
αλληλογραφίας και ταχυδρόµησης]

Ταχυδροµικές υπηρεσίες

50116510-9 [Υπηρεσίες αναγόµωσης ελαστικών], 71550000-8
[Υπηρεσίες σιδηρουργού]

∆ιάφορες υπηρεσίες
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