835

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ.4565, 28.4.2016

N. 73(I)/2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣΥΝΑΨΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 -ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII –

Αποδεικτικά μέσαγιατακριτήρια επιλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII–

ΚατάλογοςτηςνομοθεσίαςτηςΕ.Ε που αναφέρεταιστο εδάφιο(3)τουάρθρου68
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Ν.73(Ι)/2016
Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών ΣύναψηςΔημοσίων Συμβάσεων και για ΣυναφήΘέματα Νόμος του
2016 εκδίδεται μεδημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τηςΚυπριακής Δημοκρατίαςσύμφωνα μετο Άρθρο 52
του Συντάγματος.
Αριθμός 73(Ι)του2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣΥΝΑΨΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΚΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΦΗΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016
Προοίμιο.

Γιασκοπούς εναρμόνισης μετην πράξη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης μετίτλο–

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 94,
28.3.2014,σ.65.

«Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 η ς Φεβρουαρίου
2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ»
Η Βουλήτων Αντιπροσώπων ψηφίζει ωςακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 –ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θααναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων καιγιαΣυναφήΘέματαΝόμοςτου 2016.
2.-(1)Στον παρόντα Νόμο,εκτόςεάναπό τοκείμενοπροκύπτει διαφορετικήέννοια –
«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει το κράτος,τις περιφερειακές ή τιςτοπικές αρχές,τους οργανισμούς
δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτέςτις αρχές ή ενός ή περισσότερων
από αυτούςτουςοργανισμούς δημοσίου δικαίου·
«απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» σημαίνει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα
συγκεκριμένο έργο,προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία,προκειμένου να λάβει τοσχετικό σήμα
«Αρμόδια ΑρχήΔημοσίωνΣυμβάσεων»σημαίνει τοΓενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·
«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 διαβιβάζονταικαιαποθηκεύονται μεηλεκτρονικά μέσα·
«δημόσιες συμβάσεις» σημαίνει τις συμβάσεις εξεπαχθούς αιτίας,οιοποίες συνάπτονται γραπτώς
μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών
και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεσηέργων,την προμήθεια προϊόντων ή την παροχήυπηρεσιών·
«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, εργασίεςτοποθέτησηςκαιεγκατάστασης·
«δημόσιες συμβάσεις έργων» σημαίνει τιςδημόσιεςσυμβάσεις,οιοποίες έχουν ως αντικείμενο:
(α)

Την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία
από τιςδραστηριότητες που αναφέρονται στοΠαράρτημα ΙΙ·

(β)
(γ)

την εκτέλεσηή συγχρόνως τημελέτηκαιτην εκτέλεσηέργου·

την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που
ορίζονται από αναθέτουσα αρχή, η οποία ασκεί καθοριστική επιρροή στο είδος ή τη
μελέτητουέργου·
«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
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«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 κριτικήεπιτροπή έπειτααπό διαγωνισμό,μεή χωρίς την απονομή βραβείων
«διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση» σημαίνει την απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης,
από μία ή περισσότερεςαναθέτουσες αρχές,έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από οικονομικούς
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσεςαρχές, 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 αναθέτουσααρχή, με σκοπό να περιγράψειή να προσδιορίσει στοιχεία
της σύμβασης ή τηςδιαδικασίαςανάθεσης,συμπεριλαμβανομένης τηςπροκήρυξης σύμβασης,της
προκαταρκτικής προκήρυξης σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων
όρων τηςσύμβασης, των υποδειγμάτων γιατην προσκόμιση των εγγράφων από τουςυποψηφίους
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 στοάρθρο 61
«επικουρικές δραστηριότητεςαγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες, οι οποίες συνίστανται στην
παροχήυποστήριξης σεδραστηριότητεςαγορών,ιδίως μετιςακόλουθες μορφές:
(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 εξονόματοςκαι
γιαλογαριασμό τηςενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής·
«Επιτροπή»σημαίνειτην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή·
«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το
οποίο επαρκεί καθαυτόγιατην επιτέλεσηοικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας·
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ή ΕΕΕΣ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, τοοποίο αναφέρεταιστο άρθρο59
«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 περιορίζεταιστις διαδικασίες παραγωγής, οικοδομής ή
κατασκευής, νέας μεθόδουεμπορίας ή νέας μεθόδουοργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές,
την οργάνωση τουχώρου εργασίαςή τιςεξωτερικές σχέσεις,μεταξύάλλων,με σκοπό τη συμβολή
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» γιαέξυπνη, αειφόροκαιχωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
«κεντρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονταισε μόνιμη βάση
μεμίααπό τιςακόλουθες μορφές:
(α) Απόκτησηπρομηθειών ή/καιυπηρεσιών που προορίζονταιγιααναθέτουσες αρχές˙
(β) ανάθεση δημόσιων συμβάσεων ή σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή
υπηρεσίεςπου προορίζονται γιααναθέτουσες αρχές·
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Παράρτημα Ι,
ΜέροςΑ.

«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» σημαίνει τιςαναθέτουσες αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονταιστο
ΠαράρτημαΙ,Μέρος Α·
«κεντρική αρχή αγορών» σημαίνει την αναθέτουσα αρχή, η οποία
παρέχει
δραστηριότητεςαγορών και,ενδεχομένως,επικουρικές δραστηριότητες αγορών·

κεντρικές

«κράτος μέλος»σημαίνει κράτοςμέλοςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης·
«κύκλος ζωής» σημαίνει όλαταδιαδοχικά ή/καιδιασυνδεδεμένα στάδια,συμπεριλαμβανομένων της
έρευνας καιτηςανάπτυξης που θαπραγματοποιηθούν, τηςπαραγωγής, τηςεμπορίας και των
όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης καιτης συντήρησης, καθ’ όλη τηδιάρκεια ύπαρξης ενός
προϊόντος ή ενός έργουή της παροχής μιας υπηρεσίας, απότηναπόκτηση τωνπρώτων υλών ή
την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση καιτο τέλος τηςυπηρεσίας ή
χρήσης
Παράρτημα Ι,
ΜέροςΒ.

«μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» σημαίνει όλες τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δεν είναι
κεντρικές κυβερνητικές αρχές, τωνοποίων ενδεικτικός κατάλογος παρατίθεταιστοΠαράρτημα Ι,
ΜέροςΒ·
«οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο για την οποία καταρτίζονταιοικονομικές καταστάσεις από
την αναθέτουσα αρχή,ανεξαρτήτωςεάναυτήαφοράπερίοδο δώδεκαμηνώνήόχι

Eπίσημη
Eφημερίδατης
ΕΕ: L94,
28.3.2014,
σ. 65.

«Οδηγία 2014/24/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της
26 η ς Φεβρουαρίου 2014σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καιτην
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται και/ή
αντικαθίσταται
«οικονομικός φορέας» σημαίνει κάθεφυσικόή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα ή ένωση αυτών
των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
επιχειρήσεων, που προσφέρειτην εκτέλεση εργασιών ή/και έργου,την προμήθεια προϊόντων ή την
παροχήυπηρεσιών στην αγορά·
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» σημαίνει τους οργανισμούς,
χαρακτηριστικά:
(α)

οι οποίοι έχουν όλαταακόλουθα

Έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικούσυμφέροντος,
που δεν έχουν βιομηχανικό ήεμπορικό χαρακτήρα·

(β)

έχουν νομική προσωπικότητα· και

(γ)

χρηματοδοτούνται, κατά τομεγαλύτερομέρος τους,απότις κρατικές,αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση τωνοποίων
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 διορίζεταιαπό τιςκρατικέςαρχές,τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,ή από
άλλουςοργανισμούς δημοσίου δικαίου·
«πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων» σημαίνει τοδημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
που προσφέρει επικουρικές δραστηριότητες αγορών στην αγορά·
«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα,οοποίος έχειυποβάλει προσφορά·
«ΣΔΣ» σημαίνει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
όπωςαυτήεκάστοτε τροποποιείται·
«σήμα» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα
συγκεκριμένο έργο,προϊόν, υπηρεσία ήδιαδικασίαπληροί ορισμένεςαπαιτήσεις
«ΣΛΕΕ» σημαίνει τηΣυνθήκη γιατηΛειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτήεκάστοτε
τροποποιείται·
«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία, μεταξύμίας ήπερισσότερων αναθετουσών αρχών και
ενόςήπερισσότερων οικονομικών φορέων,ηοποία αποσκοπεί στον καθορισμότων όρων που θα
διέπουν τιςσυμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τηδιάρκεια συγκεκριμένης περιόδου,
ιδίως όσον αφορά τιςτιμέςκαι,ενδεχομένως, τιςπροβλεπόμενες ποσότητες˙
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«Συνθήκες» σημαίνει τη Συνθήκη γιατην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτέςεκάστοτε τροποποιούνται·
«τρίτηχώρα»σημαίνει χώρα που δεν είναικράτοςμέλος·
«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 προηγούμενη δημοσίευση,σε ανταγωνιστικό διάλογοή σε
σύμπραξη καινοτομίας.
Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 154,
21.6.2003,
σ.1 .

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "περιφερειακέςαρχές" σημαίνει τις ενδεικτικώς
απαριθμούμενες στο NUTS 1 και 2, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 η ς 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
μικρότερεςδιοικητικέςμονάδες, ως αναφέρονταιστον Κανονισμό αυτό.
(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφοράσε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

Σκοπόςτου
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 αξίαεκτιμάται ότιδεν υπολείπεται των κατώτατων ορίων που
προβλέπονται στο άρθρο9, καθώς και η θέσπιση κανόνων, οι οποίοι καθορίζονταιστο Μέρος V,
για τιςδιαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πραγματοποιούνται από αναθέτουσεςαρχές και των
οποίων η αξίαεκτιμάται ότιυπολείπεται των κατωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 9.
(2)Η εφαρμογήτουπαρόντος Νόμου υπόκειται στοΆρθρο346τηςΣΛΕΕ.
(3)Ο παρών Νόμοςδεν θίγει (α) Το δικαίωμα τηςΔημοκρατίας να ορίζει,σύμφωνα με τοενωσιακό 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 θαπρέπει να υπόκεινται˙
(β) την απόφαση των δημόσιων αρχών για το κατά πόσο, τον τρόπο και σε ποιο βαθμό
επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίεςοι ίδιες,σύμφωνα με το Άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το
Πρωτόκολλο αριθμό26,σχετικά με τιςυπηρεσίες γενικού συμφέροντος,τοοποίο προσαρτάται στις
Συνθήκες˙
(4) Ο παρών Νόμοςδεν θίγει τον τρόπο μετον οποίο η Δημοκρατία οργανώνει τα συστήματά
τηςστον τομέατηςκοινωνικής ασφάλισης.
(5) Συμφωνίες, αποφάσεις ή άλλεςνομικές πράξεις που οργανώνουν τη μεταβίβαση εξουσιών
και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντοςμεταξύαναθετουσών αρχών ή
ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση των συμβάσεων,
θεωρούνται ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης της Δημοκρατίας και δεν επηρεάζονται από τον
παρόντα Νόμο.

Αρχές
εφαρμοζόμενες
στιςδιαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων.

4.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς
διακρίσειςκαιενεργούνμε διαφανήκαιαναλογικό τρόπο.

(2)Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν επιτρέπεταινα γίνεται μεσκοπότον
αποκλεισμό τους από το πεδίο εφαρμογήςτου παρόντος Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του
ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείταιότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση
ορισμένων οικονομικών φορέων.

Παράρτημα Χ.

(3)(α) Οι αναθέτουσεςαρχές λαμβάνουν τα κατάλληλαμέτρα,ώστε να εξασφαλίζουν ότι, κατά
την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τιςισχύουσες υποχρεώσεις
στους τομείςτουπεριβαλλοντικού,κοινωνικού καιεργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάμει
του ενωσιακού δικαίου,τηςνομοθεσίαςπου ισχύει στη Δημοκρατία,των συλλογικών συμβάσεων ή
διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ.
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(β) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της παραγράφου(α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων σε συνεργασία με τις,κατάπερίπτωση, αρμόδιεςυπηρεσίες της Δημοκρατίας,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 άρθρα49 και 54,η αναθέτουσααρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίεςπου 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 οιαναθέτουσες αρχές καθ’όλητηδιαδικασίασύναψης συμβάσεων.

Συγκρούσεις
συμφερόντων.

6.-(1) Οι αναθέτουσεςαρχές λαμβάνουν τα κατάλληλαμέτραγια την αποτελεσματική πρόληψη,
τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη
διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονταιτυχόν στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού καινα διασφαλίζεται η ίση μεταχείρισηόλων 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 αμεροληψίακαι
την ανεξαρτησίατους,στο πλαίσιο τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, δυνάμει του άρθρου93,Κανονισμούς για την
αποτελεσματική εφαρμογήτουπαρόντος 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,τουςοικονομικούς φορείς ή
ταπρογράμματα αυτάείναιεργαζόμενοι μεαναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:
Νοείται ότιη προκήρυξη τουδιαγωνισμού 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) εφαρμόζεταισε μικτές συμβάσεις, με διαφορετικά αντικείμενα (έργα,
προμήθειες,υπηρεσίες), τοσύνολο των οποίων καλύπτεταιαπό τον παρόντα Νόμο.
(β) Τα εδάφια (3) έως (6) εφαρμόζονταισε μικτές συμβάσεις, με αντικείμενα που καλύπτονται
από τον παρόντα Νόμο καιαντικείμεναπου καλύπτονται από άλλανομικάκαθεστώτα.
(2)Οι συμβάσεις μεδύο ή περισσότερα αντικείμενα (έργα,προμήθειεςή υπηρεσίες),ανατίθενται
σύμφωνα με τις διατάξειςπου εφαρμόζονται στο είδος που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της
σχετικής σύμβασης:
Νοείται ότι,στην περίπτωσημικτών συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο, εν μέρει, υπηρεσίες,
που αναφέρονταιστο ΜέροςΙΙΙ, Κεφάλαιο1 , και εν μέρει άλλεςυπηρεσίες 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 είναιηυψηλότερη.
(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).

844

173(Ι)του 2011.

(β) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που
Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 ή το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρμόζεταιτο
άρθρο20τουπαρόντος 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 γιαταεπιμέρους μέρηή την ανάθεσηενιαίας σύμβασης.
(β) Ότανοι αναθέτουσεςαρχές επιλέγουν την ανάθεσηχωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους
μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεταισε καθεμιά από τις χωριστές αυτές
συμβάσεις, λαμβάνεταιβάσει των χαρακτηριστικών εκάστουμέρους.
(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 διαφορετικάθα 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 καιυπηρεσιών 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 τακατώταταόριαπου προβλέπονται στο άρθρο9.

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 94
28.03.2014,
σ. 243.

(6)Στην περίπτωσησυμβάσεων 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 διατάξειςτης εκάστοτεισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζειτις
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.
(7) Όταν τα διάφοραμέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά,
τοισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται μεβάση τοκύριο αντικείμενο τηςεν 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 εκτόςφόρουπροστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από
τα ως κατωτέρω κατώτατα όρια,όπως αυτάεκάστοτεαναθεωρούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα
μετοάρθρο6 τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ:
(α)

5.225.000 ευρώ γιατιςδημόσιες συμβάσεις έργων·

(β)

135.000ευρώ γιατιςδημόσιες συμβάσεις προμηθειών καιυπηρεσιών που ανατίθενται
από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται
από τιςεν λόγω αρχές:
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·

Παράρτημα ΙΙΙ.
(γ)

209.000ευρώ γιατιςδημόσιες συμβάσεις(i) προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενταιαπό μη κεντρικές αναθέτουσεςαρχές
και γιαδιαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τιςεν 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 τοΠαράρτημα ΙΙΙ·

Παράρτημα ΧΙV.

(δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες
ειδικέςυπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XΙV.
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(2)Η Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει,μεεγκύκλιότης,τιςαναθέτουσεςαρχές
για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατωτάτων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή,
σύμφωνα μετοάρθρο 6τηςΟδηγίας2014/24/ΕΕ.
Μέθοδοι
υπολογισμού της
εκτιμώμενης
αξίαςτης
σύμβασης.

10.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίαςμιας σύμβασης βασίζεταιστο 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
τηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ήκαταβολή
χρηματικών ποσών γιατουςυποψήφιουςή προσφέροντες,λαμβάνειυπόψη τηςταποσάαυτά κατά
τονυπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτης σύμβασης.
(2) Όταν η αναθέτουσααρχή αποτελείταιαπό χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται
υπόψη η συνολική εκτιμώμενηαξίαγιαόλεςτιςχωριστές επιχειρησιακέςμονάδες:
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 δύναταινα υπολογίζεταιστοεπίπεδο τηςσυγκεκριμένηςμονάδας.
(3) Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδουγια τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίαςμιας
σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την αποφυγή εφαρμογήςτων διατάξεων του
παρόντος Νόμου.Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατάτρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή των
διατάξεων τουπαρόντος Νόμου,εκτόςεάνυφίσταται αντικειμενικόςλόγος.
(4) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης
διαγωνισμού, ή,στιςπεριπτώσεις όπου δενπροβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού,κατάτηνέναρξη
της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή,ιδίως,όπου εφαρμόζεται,κατάτην
επαφήμεοικονομικούς φορείςγιατουςσκοπούς της σύμβασης.
(5) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη είναιη μέγιστηεκτιμώμενη αξία,χωρίς ΦΠΑ,τουσυνόλου 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 έρευναςκαι ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα
σε όλατα 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, κατάτον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τοκόστοςτων έργων,καθώςκαιη συνολική εκτιμώμενη αξίατων προμηθειών
και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεσητου εργολάβου από τιςαναθέτουσες αρχές,εφόσον είναι
αναγκαίεςγιατην εκτέλεσητων 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 αξίαόλων των τμημάτων. Όταν η
συνολική αξίατων τμημάτων είναιίση ή υπερβαίνει τοκατώτατοόριοπου προβλέπεται στοάρθρο
9,τοπαρόν Μέρος καιταΜέρηΙΙ, ΙΙΙ και IV τουπαρόντος Νόμουεφαρμόζονται 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 εφαρμογήτων παραγράφων (β) και (γ) του
εδαφίου (1)τουάρθρου9,η συνολική εκτιμώμενη αξίαόλων των τμημάτων. Ότανη συνολική αξία
των τμημάτων είναι ίση ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο9, το παρόν
Μέρος καθώς και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονταιστην ανάθεσηκάθε
τμήματος.
(10) Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (8) και (9), οι αναθέτουσεςαρχές
δύνανται να αναθέτουνσυμβάσεις για μεμονομένα τμήματα,χωρίς να εφαρμόζουντιςδιαδικασίες
που προβλέπονται στα ΜέρηΙΙ,ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου,εφόσονη εκτιμώμενη αξίατουεν
λόγω τμήματος,χωρίς ΦΠΑ, είναιμικρότερηαπό 80.000ευρώ γιαπρομήθειεςή υπηρεσίες ή από
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1.000.000 ευρώ για έργα, νοουμένου ότιη συνολική αξίατων τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν
τοντρόπο, δενμπορεί να υπερβαίνει το20% τηςσυνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στιςοποίες
έχει κατατμηθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών προμηθειών ή η
προτεινόμενηπαροχή 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 τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης βασίζεται:
(α)

Είτε στη συνολική πραγματική αξίατων διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι
οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος,
αναπροσαρμοσμένη, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
ενδεχόμενες μεταβολέςως προς τις ποσότητες ή την αξία τους,κατά τους δώδεκα
μήνεςπου έπονται τηςαρχικής 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 αυτόυπερβαίνειτουςδώδεκαμήνες.

(12)Για τιςδημόσιεςσυμβάσεις προμηθειών, οιοποίες έχουν ως αντικείμενοτη χρηματοδοτική
μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - αγορά προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως
βάση γιατον υπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίας τηςσύμβασης είναι(α)

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσονη διάρκειά τους
είναι ίση ή μικρότερηαπό 12 μήνες,η συνολική εκτιμώμενη αξίαγια τη διάρκεια της
σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερηαπό 12 μήνες, η
συνολική αξία της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη
υπολειπόμενη αξία·

(β)

στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστουχρόνου ή στην περίπτωση που η
διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί
48.

(13)Για τιςδημόσιεςσυμβάσεις υπηρεσιών, η αξίαπου πρέπει να λαμβάνεται ως βάση γιατον
υπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης είναι(α)

Στην περίπτωση ασφαλιστικών υπηρεσιών: το καταβλητέοασφάλιστροκαι οι άλλοι
τρόποι αμοιβής·

(β)

στην περίπτωση τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: οιαμοιβές,
οι καταβλητέες προμήθειες,οιτόκοι καιοιάλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ)

στην περίπτωση συμβάσεων μελετών: οι αμοιβές,οι καταβλητέες προμήθειεςκαιοι
άλλοι τρόποιαμοιβής.

(14) Γιατις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή,η αξίαπου πρέπει
να λαμβάνεται ως βάσηγιατονυπολογισμό τηςεκτιμώμενης αξίαςτηςσύμβασης είναι(α)

Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τουςείναι ίση
ή μικρότερηαπό 48μήνες:η συνολική αξίαγιαόλητηδιάρκειάτους·

(β)

στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των
48μηνών:η μηνιαίααξίαπολλαπλασιασμένη επί 48.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβάσεις στους
τομείς
τουύδατος,
της ενέργειας,
των μεταφορών
και των
ταχυδρομικών
υπηρεσιών.

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 τιςδραστηριότητεςπου αναφέρονται στα άρθρα8 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
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 εφαρμογήςτης 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
μεταφορώνκαιτων 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,γιατιςακόλουθες δραστηριότητες:

Επίσημη
Εφημερίδατης
ΕΕ: L 94,
28.3.2014,
σ. 243.

(i)

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα
(περιλαμβανομένης της ασφαλούςδιαβίβασης 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
μεταφορώνπιστώσεων,

(iii)

υπηρεσίες φιλοτελισμού, ή

(iv)

υπηρεσίες εφοδιαστικήςδιαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική
παράδοση ή / και την εναποθήκευση μεάλλαμη ταχυδρομικά καθήκοντα).
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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
94(Ι)του2011
51(Ι)του 2012
160(Ι)του 2013
77(Ι)του 2014.
Δημόσιες
συμβάσεις που
ανατίθενταικαι
διαγωνισμοί
μελετών που
διοργανώνονται
δυνάμειδιεθνών
κανόνων.

12. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς
μελετών,οιοποίοι έχουν ως κύριο αντικείμενο τη διάθεση ή την εκμετάλλευσηδημόσιων δικτύων
επικοινωνιών ή την παροχή στο κοινό μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών από αναθέτουσες αρχές:
Νοείταιότι γιατους σκοπούς τουπαρόντοςάρθρουοιόροι «δημόσιο δίκτυοεπικοινωνιών»και
«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»έχουν την ίδιαέννοιαπου τουςαποδίδεται στοάρθρο4 των
περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004
έως 2014.

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
εκμετάλλευσηενός σχεδίου από τασυμβαλλόμεναμέρη τους,

(ii) είτεαπό διεθνήοργανισμό.
(β)Η ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στην Επιτροπήόλατανομικάμέσα που
προβλέπονται στην υποπαράγραφο(i)τηςπαραγράφου (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
σύναψηςσυμβάσεων που προβλέπονται από διεθνήοργανισμό 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
σύναψηςσύμβασης.
(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεωντου άρθρου 2 1 , τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται
επί των συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που αφορούνθέματα άμυνας και ασφάλειας,τα
οποία ανατίθενται ή διοργανώνονταισύμφωναμεδιεθνείς κανόνες.
Ειδικές εξαιρέσεις
γιασυμβάσεις
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,
υφισταμένωνκτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σεσχέση μεδικαιώματαεπ’ αυτών˙

7(Ι)του 1998

(β) την απόκτηση,την ανάπτυξη,την παραγωγή ή τησυμπαραγωγή 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 μετάδοσηςή την παροχή προγραμμάτων που ανατίθενται σε
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τουςσκοπούς της
παρούσας παραγράφου, οι όροι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και «πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους
αυτούς στο άρθρο2 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του
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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
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) του2015.

1998 έως 2015. Ο όρος «πρόγραμμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου, αλλάπεριλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα
και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων:

Νοείται ότι,γιατουςσκοπούςτης παρούσας παραγράφου, το

«υλικό

προγραμ

μάτων»έχειτην ίδια έννοια με το «πρόγραμμα»˙
(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού˙

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(l του 1993
56(l του 1993
83(l του 1994
76(l του 1995
103(1 του 1996
79(1 του 2000
31(1 του 2001
41(1 του 2002
180(1 του 2002
117(1 του 2003
130(1 του 2003
199(1 του 2004
264(1 του 2004
21(1 του 2005
65(1 του 2005
124(1 του 2005
158(1 του 2005

(δ) οποιαδήποτε από τιςακόλουθεςνομικές υπηρεσίες:
(i) νομικήεκπροσώπησηπελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A
τουπερί Δικηγόρων Νόμου σε:
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175(1 του2006
117(1 του2007
103(1 του2008
109(1 του2008
11(1 του2009
130(1 του2009
4(1 του2010
65(1 του2010
14(1 του2011
144(1 του2011
116(1 του2012
18(Ι του2013
84(Ι) του2014.
(iα)

διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτοςμέλος,τρίτη χώρα
ή ενώπιον διεθνούςοργάνουδιαιτησίαςή συμβιβασμού ή

(iβ)

δικαστικέςδιαδικασίεςενώπιον 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
Δικηγόρων 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 δημόσιαςεξουσίας,
(ε)
144(Ι)του2007
106(Ι)του2009
141(Ι)του2012
154(Ι)του2012
193(Ι)του2014
8(Ι)του 2016.

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 Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του
2007 έως2016

(στ) δάνεια,είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση,την πώληση, την αγοράή 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
ακόλουθουςκωδικούςτουCPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των
υπηρεσιών ασθενοφόρωνγιατηδιακομιδή ασθενών˙

175(Ι)του2012
12(Ι)του 2015
129(Ι)του2015
171(Ι)του2015.

(θ) δημόσιες επιβατικές μεταφορές μεσιδηρόδρομο ή μετρό˙
(ι) υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς του CPV
79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6,όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα, στην
περίπτωσηπου αυτόσυνιστά αναθέτουσααρχή, στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφουο όρος «πολιτικό κόμμα» έχει την έννοια
που τουαποδίδεταιαπό τοάρθρο 2 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του2012έως
(Αρ.2) του 2015.
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Συμβάσεις
υπηρεσιών που
ανατίθενταιδυνάμει
αποκλειστικού
δικαιώματος.

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες
ανατίθενται από αναθέτουσααρχή σε άλληαναθέτουσααρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών,
βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, του οποίου απολαύουν δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεωνσύμφωνων προς τηΣΛΕΕ.

Δημόσιες
συμβάσεις μεταξύ
φορέων του
δημόσιουτομέα.

16.-(1) Δημόσια σύμβαση που ανατίθεταιαπό αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογήςτου παρόντος Νόμου, εφόσον
πληρούνται οικατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου
που ασκεί επί των δικών τηςυπηρεσιών˙
(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 αναθέτουσααρχή ή άλλα νομικά
πρόσωπαπου ελέγχει η ενλόγω αναθέτουσααρχή˙ και
(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο,
εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων,χωρίς δυνατότηταελέγχου ή
δικαιώματος αρνησικυρίας, ως απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις
Συνθήκες, καιδεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενονομικό πρόσωπο:
Νοείται ότιμια αναθέτουσααρχή 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 άλλονομικό πρόσωποπου ελέγχεται μετον ίδιοτρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
(2) Το εδάφιο(1)εφαρμόζεται επίσης σεπερίπτωσηπου έναελεγχόμενονομικό πρόσωπο,το
οποίο είναιαναθέτουσααρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσααρχή,η οποία τοελέγχει ή σε
άλλο νομικό πρόσωπο,τοοποίο τελεί υπό τον έλεγχοτης ίδιαςαναθέτουσαςαρχής, εφόσονδεν
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 δικαίουμπορεί, εντούτοις,να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν
λόγω νομικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξειςτου παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι
πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) Η αναθέτουσααρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχοεπί 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 εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή
άλλα νομικά πρόσωπαπου ελέγχονταιαπό τιςίδιες αναθέτουσες αρχές και
(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό
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
ελεγχόμενονομικό πρόσωπο:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές
θεωρείται ότιασκούν από κοινού έλεγχοεπί νομικού προσώπου,όταν πληρούνται
οι κατωτέρωσωρευτικές προϋποθέσεις:
(i)

τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου
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απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που
συμμετέχουν· έναςαντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλεςτις
συμμετέχουσες αναθέτουσεςαρχές,
(ii)

οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού
αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές
αποφάσειςτουελεγχόμενουνομικού προσώπου, και

(iii)

το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από
αυτάτων αναθετουσών αρχών που τοελέγχουν.

(4) Μια σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών,δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τουπαρόντος Νόμου,όταν πληρούνται
σωρευτικά οικατωτέρω 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 τουςστόχων·
(β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος·και
(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσεςαρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο από
το 20% των δραστηριοτήτων που αφοράη 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 βάσειδραστηριοτήτων,όπως τοκόστος που βαρύνει τοσυγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή
αναθέτουσα αρχή, όσον αφοράτις υπηρεσίες, τις προμήθειες και τα έργακατά την τριετία που
προηγείταιτηςανάθεσηςτης σύμβασης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητέςτου 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 διατίθεταιγια 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 –ΕΙΔΙΚΕΣΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβάσεις που
επιδοτούνται από
αναθέτουσες
αρχές.

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

(α) Συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις
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 άρθρου6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όταν οι συμβάσεις
αυτέςαφορούνμια από τιςακόλουθεςδραστηριότητες:
ΠαράρτημαΙΙ.

(i)

δραστηριότητες πολιτικής μηχανικής που αναφέρονταιστο ΠαράρτημαΙΙ,

(ii) οικοδομικέςεργασίες γιανοσοκομεία,εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής
και ψυχαγωγίας,σχολικά καιπανεπιστημιακά κτίριακαικτίριαδιοικητικής
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 εκάστοτεαναθεωρείται από την
Επιτροπήδυνάμειτουάρθρου6 τηςΟδηγίας2014/24/ΕΕ,καιοιοποίες συνδέονται
μεσύμβαση έργων κατάτην έννοιατηςπαραγράφου (α).
(2) Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (α)και (β) τουεδαφίου (1)μεριμνούν γιατην τήρηση των διατάξεων του παρόντος
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Νόμου, ακόμη και όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη
σύμβαση αυτήεξονόματος καιγιαλογαριασμό άλλων φορέων.
Υπηρεσίες έρευνας
και
ανάπτυξης.

18. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας
και ανάπτυξης καλυπτόμενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 733000005,73420000-2και 73430000-5, εφόσονπληρούνται σωρευτικά οιπιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) Tα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσααρχή γιαιδίαχρήσηκατά την
άσκηση τηςδραστηριότητάςτης και
(β) η παροχήτηςυπηρεσίας αμείβεται εξολοκλήρουαπό την αναθέτουσα αρχή.

Συμβάσεις στον
τομέατης
άμυνας καιτης
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 εφαρμογήςτου περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς
στους Τομείς τηςΆμυνας, τηςΑσφάλειας και γιαΣυναφή ΘέματαΝόμου του 2011·
(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο ως άνω Νόμος,σύμφωνα με ταάρθρα
9,13και14τουεν λόγω Νόμου.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον
παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο

(α) Στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται
διαφορετικάσύμφωνα μετο εδάφιο (1),στο μέτροπου η προστασία των ουσιωδών
συμφερόντων ασφαλείας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστείμελιγότερο
δραστικά μέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά
διαθέσιμες σεδιαδικασία ανάθεσηςσύμβασης, 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 εφαρμογήτου παρόντος
Νόμου θα υποχρέωνε τη Δημοκρατία 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.
(3) Όταν η δαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεσητης 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 Δημοκρατία, ο
παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται,υπό την προϋπόθεση ότιτοΥπουργικόΣυμβούλιο κρίνει ότιταεν
λόγω ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο
δραστικά μέτρα,όπως αυτάπου αναφέρονται στην παράγραφο(α)τουεδαφίου (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 διάφοραμέρη μιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης μπορούν
να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν
χωριστές συμβάσεις γιαταξεχωριστά μέρηή 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 λαμβάνεταιβάσει των χαρακτηριστικών εκάστουμέρους.
(4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα
ακόλουθακριτήριαγιατον καθορισμό τουεφαρμοστέουνομικού καθεστώτος:
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(α)

Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της
ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεταιχωρίς εφαρμογή του παρόντος Νόμου,
υπό την προϋπόθεση ότιη ανάθεσηενιαίαςσύμβασης βασίζεταισε αντικειμενικούς
λόγους

(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών καιΠαροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από ΑναθέτουσεςΑρχές ή
Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή
Θέματα Νόμο του2011, 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 εξαιρέσεωνπου προβλέπονται στον ενλόγω Νόμο:
Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσηςενιαίαςσύμβασης δεν μπορεί ναλαμβάνεται
με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή τουπαρόντος Νόμου ή
τουως άνω αναφερθέντοςΝόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι,η παράγραφος (α) εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις
για τιςοποίες θαμπορούσαν άλλως να εφαρμοστούντόσο η παράγραφος(α) όσο
και η παράγραφος (β).

173(Ι)του 2011.

Δημόσιες
συμβάσεις και
διαγωνισμοί
μελετών που
αφορούν την
άμυνα και την
ασφάλειακαι
ανατίθενται ή
διοργανώνονται
σύμφωνα με
διεθνείς κανόνες.

(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν
αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεταιο 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 Διαδικασιών Σύναψης
Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από
Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείςστους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειαςκαι για
ΣυναφήΘέματαΝόμου.
21.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεταιστις 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
αυτέςτουπαρόντος Νόμουκαιοιοποίες 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 εκτέλεσηή εκμετάλλευσηενόςσχεδίου από τασυμβαλλόμενα μέρητους
(β) είτε από διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθμευση
στρατευμάτων καιαφορούνεπιχειρήσεις κράτουςμέλουςή τρίτηςχώρας
(γ) είτεαπό διεθνήοργανισμό.
(2)Όλες οισυμφωνίες ή οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο(α)του εδαφίου (1)
κοινοποιούνται από τις αναθέτουσεςαρχές στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
τιςκοινοποιεί στην Επιτροπή.
(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς
μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλειακαι ανατίθενταιαπό 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 εφαρμοστέωνδιαδικασιών σύναψης συμβάσεων.
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ΜΕΡΟΣΙΙ –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προϋποθέσεις που
σχετίζονται
μετηΣυμφωνία
περί Δημοσίων
Συμβάσεων του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
Εμπορίουκαι
άλλες διεθνείς
συμφωνίες.
Επιλογήτων
διαδικασιών.

22.Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1 , 2, 3, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις τουσχετικού μετην ΕυρωπαϊκήΈνωσηπροσαρτήματος Ι τηςΣΔΣ, καθώς καιαπό τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχέςεπιφυλάσσουν γιαταέργα,τιςπρομήθειες, τιςυπηρεσίες καιτουςοικονομικούς 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.

23.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου29,εφόσον έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού
σύμφωνα μετον παρόντα Νόμο,οιαναθέτουσεςαρχέςδύνανται ναεφαρμόζουν:
(α) Ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες,σύμφωνα με ταοριζόμενασταάρθρα24και 25˙
(β) συμπράξεις καινοτομίαςσύμφωνα μεταοριζόμεναστοάρθρο 28˙
(γ) ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα26 και 27,όσον αφορά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες
εφόσον πληρούνται έναή περισσότερα από ταακόλουθα κριτήρια:
(i)

Οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν
χωρίς προσαρμογή των άμεσαδιαθέσιμων λύσεων,

(ii) περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύσεις,

ΠαράρτημαVII.

(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,
(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
κατάτην έννοιατων σημείων 2 έως5 τουΠαραρτήματος 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 τηςδιαδικασίαςσύναψης 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
τεκμηριώθηκεπριν από την έναρξητηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και (4),ο διαγωνισμός προκηρύσσεται
μέσω προκήρυξης σύμβασης κατ’εφαρμογήτουάρθρου 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
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προκηρύσσουν διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
άρθρου 47. Σε τέτοιαπερίπτωση,οιοικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσειτοενδιαφέροντους
μετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης, προσκαλούνται στη συνέχεια να
επιβεβαιώσουν το ενδιαφέροντους γραπτώς, μέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος,
σύμφωνα μετοάρθρο53.
(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 διαδικασίααυτή
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην εκείνων
που
αναφέρονται στοάρθρο29.
Ανοικτήδιαδικασία.

24.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία,μπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης
διαγωνισμού,κάθεενδιαφερόμενοςοικονομικός φορέας.
(2) Υπό την επιφύλαξητων 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 αρχέςέχουν δημοσιεύσειπροκαταρκτική προκήρυξη
που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδιαως μέσο προκήρυξης τουδιαγωνισμού, δύνανται να περιορίζουν
την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεταιστο εδάφιο (2),σε
δεκαπέντε(15)ημέρες,εφόσον πληρούνται όλεςοιακόλουθες προϋποθέσεις:

Παράρτημα V,
Μέρος Β,
Τμήμα Ι.

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίεςπου οφείλει να
περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το ΠαράρτημαV, Μέρος Β
Τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της
δημοσίευσης τηςπροκαταρκτικής προκήρυξης·
(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος
τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία
αποστολήςτηςπροκήρυξης της σύμβασης.
(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένηαπό τις αναθέτουσες
αρχές,καθιστάαδύνατη την τήρηση της ελάχιστηςπροθεσμίας 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 ταεδάφια (1),(7)και(8)τουάρθρου 55,δύναταινα συντομεύουν
κατάπέντε (5)ημέρεςτην προθεσμία παραλαβήςτων προσφορών που ορίζεταιστο εδάφιο(2).
(6) Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή, οι
ζητούνται από την αναθέτουσααρχή.

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

οποίες

25.-(1) Στην κλειστή διαδικασία μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίεςπου ορίζονται στο Παράρτημα V
Μέρος Β ή Γ, κατά περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, παρέχοντας τις
πληροφορίες σεσχέσημετην ποιοτική επιλογή,οιοποίες ζητούνταιαπό την αναθέτουσααρχή.
(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 ημερομηνίααποστολής τηςπρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
(3) Προσφοράμπορούν 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 αριθμότων κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι
θακληθούννα συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα μετοάρθρο65.
(4) Υπό την επιφύλαξητων 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
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περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, που ορίζεται στο
εδάφιο(4),σεδέκα(10)ημέρες,εφόσον πληρούνται σωρευτικάοιακόλουθες προϋποθέσεις:
Παράρτημα V,
ΜέροςΒ,
Τμήμα Ι.

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τιςπληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με το ΠαράρτημαV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές
ήταν διαθέσιμεςκατάτηστιγμή τηςδημοσίευσηςτηςπροκαταρκτικής προκήρυξης·
(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος
τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία
αποστολήςτηςπροκήρυξης της σύμβασης.
(6) Οι μη κεντρικέςαναθέτουσες αρχέςδύνανται να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύτης αναθέτουσαςαρχής και των υποψηφίων που έχουν
επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την
κατάρτισηκαιτην υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά μετην προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν μπορεί να είναιμικρότερητων δέκα(10) ημερών
από την ημερομηνίααποστολής τηςπρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(7) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσεςαρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55, δύνανται να
συντομεύουν κατάπέντε (5)ημέρες την προθεσμία παραλαβήςτων προσφορών που ορίζεται στο
εδάφιο (4).
(8) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένηαπό τις αναθέτουσες
αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο,οιενλόγω αναθέτουσεςαρχέςδύνανταινα 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 είναιμικρότερη
των δέκα(10)ημερών από την ημερομηνίααποστολής τηςπρόσκλησης υποβολής
προσφορών.

Ανταγωνιστική
διαδικασίαμε
διαπραγμάτευση.
Παράρτημα V,
ΜέροςΒ,
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 πληροφορίεςσε 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 καιπροσδιορίζοντας τακριτήριαανάθεσηςτης σύμβασης.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης ποια στοιχεία της περιγραφήςορίζουν τιςελάχιστεςπροϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν όλεςοι προσφορές.
(γ) Οι παρεχόμενες πληροφορίεςπρέπει να είναιεπαρκώς ακριβείς,ώστε να μπορούν
οι οικονομικοί φορείς να αναγνωρίζουν τη φύση και το αντικείμενο της σύμβασης
και να αποφασίζουν κατάπόσοθαζητήσουν να συμμετάσχουν στηδιαδικασία.
(3) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30)ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης τηςσύμβασης 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 άρθρου25,η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι τριάντα(30)ημέρεςαπό την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης.
(5) Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγματεύσεων,
μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα
αρχή,κατόπιν τηςαξιολόγησηςτων πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσεςαρχές
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μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα μετοάρθρο65.
(6) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7), οι αναθέτουσες αρχές
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις αρχικές και όλεςτις επακόλουθες προσφορές που
υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς κατά την έννοια του εδαφίου(10),με σκοπό
τηβελτίωση τουπεριεχομένου 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 πρόσκλησηεπιβεβαίωσης ενδιαφέροντοςότιδιατηρούν τηδυνατότητανα το πράξουν.
(8)(α)

Κατά τη διάρκειατων διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσεςαρχές εξασφαλίζουν την
ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για τοσκοπό 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 άρθρο5, οι αναθέτουσεςαρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίεςπου έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή
προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις,χωρίςτη συναίνεσή του:
Νοείται ότι,η συναίνεση τουυποψήφιου ή προσφέροντα δεν λαμβάνει τημορφή
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 αναθέτουσααρχή αναφέρει κατάπόσο θακάνει χρήση τηςδυνατότητας αυτής στην
προκήρυξη τηςσύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντοςή σε άλλοέγγραφοτης
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 ταάρθρα66 έως69.
Ανταγωνιστικός
διάλογος.

27.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση
μετην ποιοτική επιλογή,οιοποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης 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 αναθέτουσεςαρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμόκατάλληλων υποψηφίων
που θακληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα με τοάρθρο65.
(4) Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που
παρουσιάζει τη βέλτιστησχέσητιμής -ποιότητας,σύμφωνα με τοεδάφιο(2)τουάρθρου 67.
(5) Οι αναθέτουσεςαρχές παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη
της σύμβασης. Στην προκήρυξη αυτή ή/και σε περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές
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επιπλέον:
(α) Προσδιορίζουν τιςεν λόγω ανάγκεςκαι απαιτήσεις˙
(β) παρουσιάζουν καιπροσδιορίζουν ταεπιλεγέντακριτήριαανάθεσης˙ και
(γ)ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
(6)(α)

Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διάλογο με τους συμμετέχοντες
που
επιλέγονται σύμφωνα με τιςσχετικές διατάξεις των άρθρων 56 έως 66. Ο διάλογος
αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να
ικανοποιήσουν με τον καλύτεροτρόπο τιςανάγκεςτων αναθετουσών αρχών. Κατά
τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συζητούν με τους
επιλεγέντες συμμετέχοντες όλες τιςπτυχές 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 έναντιτων υπολοίπων.

(γ)

Σύμφωνα με το άρθρο5, οι αναθέτουσεςαρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που
έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο διάλογο
χωρίς τησυναίνεσή 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 εξέτασηλύσεων κατά τη φάσητου 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 κατάπόσοθακάνουν χρήσητηςδυνατότηταςαυτής.
(8) Οι αναθέτουσεςαρχές συνεχίζουν το διάλογο έως ότου μπορέσουν να προσδιορίσουν την
ή τιςλύσεις,οιοποίες δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκεςτους.
(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 απαιτούμενα και
αναγκαίαστοιχεία γιατην 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 ζητηθείαπό την αναθέτουσααρχή, είναιδυνατόν 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 κίνδυνοστρέβλωσης τουανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.
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(12) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν απονομή βραβείων ή καταβολή
χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό αναφέρεται
στην προκήρυξη τηςσύμβασης και/ήστο 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
σεσχέσημετην ποιοτική επιλογή,οιοποίες 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 οιπροσφορές.
(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 θαυποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να συγκροτήσουν τη σύμπραξη
καινοτομίας με έναν εταίροή με περισσότερους εταίρουςπου εκτελούν χωριστές δραστηριότητες
έρευναςκαι 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 θακληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία,σύμφωνα με τοάρθρο65.
(5) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής τηςπροκήρυξης της σύμβασης.
(6) Οι συμβάσεις ανατίθενταιαποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς,το
οποίο παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
άρθρου67.
(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 καιμεγίστου κόστους.

(β)

Η σύμπραξη καινοτομίας είναι οργανωμένη σε διαδοχικές φάσειςσύμφωνα 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
κατάλληλεςδόσεις.

(γ)

Μεβάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσααρχή 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
αυτέςκαι τιςπροϋποθέσεις χρήσης τους.

(8)(α)

Εκτός εάντοπαρόν άρθροορίζειάλλως,οιαναθέτουσεςαρχές 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 τακριτήρια ανάθεσηςδεν υπόκεινται σε
διαπραγμάτευση.

(β)

Κατά τη διάρκειατων διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσεςαρχές 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
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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 αλλαγέςαυτές,οι αναθέτουσεςαρχές παρέχουν
επαρκές χρονικό διάστημα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να
υποβάλουν εκνέουτροποποιημένες προσφορές,κατάπερίπτωση.
(γ)

Σύμφωνα με το άρθρο5, οι αναθέτουσεςαρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίεςπου έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή
προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις,χωρίςτη 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
έγγραφατηςδιαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(9) Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσεςαρχές εφαρμόζουν,ιδίως, τα κριτήρια
που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης,
καθώς καιτην ικανότητά τουςόσον αφοράτην ανάπτυξη καιτην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.
(10)Μόνον οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσααρχή, 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 καλυφθούναπό τιςυφιστάμενες λύσεις.
(11) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ορίζει τις
ρυθμίσεις που εφαρμόζονταιστα 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 τημορφήγενικής παραίτησης, αλλάαφορά ειδικά στη
σκοπούμενη γνωστοποίησησυγκεκριμένων πληροφοριών.
(12) Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζειότι 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 γιατην ανάπτυξή τους.
Χρήση της
διαδικασίας με
διαπραγμάτευση
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση.

29.-(1)Στις ειδικέςπεριπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5),οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιώντας τη διαδικασία
μεδιαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

(2) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τιςκατωτέρω περιπτώσεις:

μπορεί να
και δημόσιες

(α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε οι προσφορές ή οι αιτήσειςσυμμετοχής 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 Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται,εφόσον
ζητηθεί,και στην Επιτροπή,από την Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων:
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Νοείται ότι, δεν θεωρείται κατάλληλημια προσφορά,η οποία είναιάσχετη με τη
σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα
έγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης 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 μετοάρθρο58·
(β) εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από
έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(i)

Στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή η απόκτηση μοναδικού έργου
τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

(ii)

δεν υφίσταται ανταγωνισμός γιατεχνικούς λόγους,

(iii)

υφίστανται λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβα
νομένων των δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας:

Νοείται ότι, οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii)
εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογηεναλλακτικήλύση 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 γιατις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, υπό την
προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσεςαρχές 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 γιαδημόσιεςσυμβάσεις προμηθειών:
(α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραματισμού,μελέτηςή 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 έρευναςκαι
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
ασυμβατότηταή δυσανάλογεςτεχνικές δυσχέρειεςστηχρήσηκαιτη συντήρηση:
Νοείται ότι, η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των
επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει,κατάκανόνα,τατρίαέτη·
(γ) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε
χρηματιστήριο εμπορευμάτων·
(δ) για την αγοράπρομηθειών 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
διαδικασίαςπου 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
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ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη περίπτωση, στις
διαπραγματεύσειςπρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οινικητέςτου διαγωνισμού.
(5) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να
χρησιμοποιείται γιανέαέργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψηπαρόμοιων έργων ή
υπηρεσιών που ανατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα με τον οποίο συνήψαν την αρχική
σύμβαση οιίδιες αναθέτουσεςαρχές,υπό την προϋπόθεση ότιταενλόγω έργα ή υπηρεσίες είναι
σύμφωνα με βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκεη 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 τουπρώτου διαγωνισμού, νοουμένου ότικαιτοσυνολικό προβλεπόμενο
ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών λήφθηκε υπόψη από τιςαναθέτουσεςαρχές
κατάτην εφαρμογήτουάρθρου9:
Νοείται περαιτέρω ότι,η χρήση της διαδικασίας του παρόντος εδαφίου μπορεί να γίνει
μόνο εντός τριετίας από τησύναψη τηςαρχικής σύμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συμφωνίεςπλαίσιο.

30.-(1)Τηρουμένων των διατάξεωντουπαρόντος Μέρους oι αναθέτουσες αρχέςδύνανται να
συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο.
(2)Η διάρκειαμιαςσυμφωνίας-πλαίσιο δενυπερβαίνειτατέσσερα έτη,εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που αιτιολογούνταιδεόντως,ιδίως λόγωτουαντικειμένουτηςσυμφωνίας-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 αυτέςμπορούν 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 έχεισυναφθεί.
(4)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεωντουεδαφίου (5),κατάτησύναψη σύμβασης που
βασίζεται σεσυμφωνία-πλαίσιο, ταμέρηδενμπορούν, σεκαμίαπερίπτωση, ναεπιφέρουν
ουσιώδειςτροποποιήσεις στουςόρουςτηςσυμφωνίας-πλαίσιο.
(5) Ότανσυνάπτεται συμφωνία -πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα,οισυμβάσεις 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,εάνχρειάζεται,να συμπληρώσει την προσφορά του.
(6) Ότανσυνάπτεταισυμφωνία-πλαίσιο μεπερισσότερουςτουενόςοικονομικούς φορείς,η
εν λόγωσυμφωνία-πλαίσιο εκτελείταιμεέναν από τουςκατωτέρωτρόπους:
(α) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς
προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσοναναφέρονται 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 προϋποθέσειςαναφέρονται
στα έγγραφατηςδιαδικασιαςσύναψης σύμβασης γιατη 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 νέουδιαγωνισμού σύμφωνα μετην παράγραφο(α) καιεν μέρει με
την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύτων οικονομικών φορέωνπου είναι
συμβαλλόμενα μέρητηςσυμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα μετην παράγραφο(γ),
εφόσον προβλέπεται 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
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σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα εν λόγω έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζουν επίσης ποιοι όροι μπορούν
να αποτελέσουναντικείμενονέου 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 όροιπου διέπουν
την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
του κατάπόσο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των
σχετικών έργων,υπηρεσιών καιπρομηθειών γιαταλοιπά 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 όρουςμε αυτούςπου ίσχυαν για την ανάθεσητης 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 μετην 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 αναθέτουσεςαρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών
για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η
πολυπλοκότητα του αντικειμένουτης σύμβασης και ο απαραίτητοςχρόνος για την
αποστολή των προσφορών·
(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους παραμένει
σφραγισμένοέωςτηλήξητηςπροβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·
(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουνκάθεσύμβαση στον προσφέρονταπου υπέβαλε
την καλύτερηπροσφορά,βάσειτων κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα
έγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης γιατησυμφωνία - πλαίσιο.
Δυναμικά
συστήματα
αγορών.

31.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι γενικώς
διαθέσιμα στην αγορά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οιαναθέτουσες
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 τουσυστήματοςαγορών σε κάθεοικονομικό φορέαπου πληροί τακριτήρια επιλογής.
(2) Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή
υπηρεσιών που ορίζονταιαντικειμενικάμε βάση ταχαρακτηριστικά τηςσύμβασης 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 γεωγραφικήπεριοχή στην οποία θα εκτελεστούνεπακόλουθες
ειδικέςσυμβάσεις:
Νοείται ότι, όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων,
υπηρεσιών ή έργων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα
εφαρμοστέακριτήριαεπιλογήςγιακάθε κατηγορία.
(3) Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, οιαναθέτουσες
αρχές ακολουθούντουςκανόνεςτηςκλειστής διαδικασίας,υπό την επίφυλαξητουεδαφίου (5).
(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήριαεπιλογής γίνονται δεκτοίστο σύστημα. Ο
αριθμόςτων υποψηφίων που γίνονταιδεκτοίστοσύστημα δεν περιορίζεται.
(5)Παράταπροβλεπόμενα στο άρθρο 25,εφαρμόζονταιοιακόλουθεςπροθεσμίες:
(α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνίααποστολής τηςπροκήρυξης σύμβασης ή,εάνως μέσο
προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από
την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άπαξ
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και αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης
συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, δεν
εφαρμόζονται άλλεςπροθεσμίεςγιατην 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 άρθρο25 εδάφιο (6),τα εδάφια (5) και (7) του
ίδιουάρθρουδεν εφαρμόζονται.
(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται
αποκλειστικά μεηλεκτρονικά μέσα,σύμφωνα μεταεδάφια(1),(5),(7)και(8)τουάρθρου55.
(7) Γιατουςσκοπούς τηςανάθεσης συμβάσεων βάσειενόςδυναμικού συστήματος αγορών,
οι αναθέτουσεςαρχές:
(α) Δημοσιεύουν 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
ηλεκτρονικόεξοπλισμό καιτιςτεχνικέςρυθμίσεις καιπροδιαγραφές της σύνδεσης·
(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τα
χαρακτηριστικάτους˙
(δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και
πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο52.
(8)Οι αναθέτουσες αρχέςπαρέχουν, καθ’όλητην περίοδο ισχύος τουδυναμικού συστήματος
αγορών,τηδυνατότητα σε κάθεοικονομικό φορέα να ζητήσεινα συμμετάσχει στοσύστημα, βάσει
των όρων που αναφέρονται σταεδάφια(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)εργάσιμεςημέρεςσε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως,
λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθείδιαφορετικά αν
πληρούνται τακριτήρια επιλογής.
(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 περίοδοαξιολόγησης,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την
παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκειατης παράτασης που προτίθενταιναεφαρμόσουν
οι αναθέτουσεςαρχέςεπισημαίνεταισταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(11)Η αναθέτουσααρχή ενημερώνειτοταχύτερο δυνατότον σχετικό οικονομικό φορέα,αν
έχει επιλεγείνα συμμετάσχει στοδυναμικό σύστημα αγορών ή όχι.
(12) Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους επιλεγμένους συμμετέχοντες να
υποβάλουν προσφορά για κάθεσυγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος
αγορών, σύμφωνα με το άρθρο53.Όταντο δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες
έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσεςαρχές 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.
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(14)(α)

Οι αναθέτουσεςαρχές 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)τουάρθρου59 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
μεταβολήτηςπεριόδου ισχύος, μέσω των κατωτέρωτυποποιημένων εντύπων:
(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος,
μέσω τουεντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά γιατην προκήρυξη διαγωνισμού για
το δυναμικό σύστημα αγορών·
(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας
σύμβασης που αναφέρεται στοάρθρο 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 τουςμεβάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης:
Νοείται ότι, δεδομένου ότι ορισμένες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και δημόσιες
συμβάσεις έργων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο
σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να ταξινομηθούν με βάση αυτόματημέθοδοαξιολόγησης, οι
συμβάσεις αυτέςδεν αποτελούν αντικείμενοηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
(2) Στις ανοικτές,κλειστέςή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οιαναθέτουσες
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 τουδυναμικού συστήματος αγορών,όπωςαναφέρεται στο άρθρο 3 1 .
(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των
προσφορών:
(α) Μόνο στιςτιμέςότανη σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσειτης 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.

ΠαράρτημαVI.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού το επισημαίνουν στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφατης διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τιςπληροφορίες που αναφέρονταιστο 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
κριτήριαανάθεσηςκαιμετηστάθμισή τους,όπως έχει καθοριστεί.
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(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχειυποβληθεί από προσφέρονταπου δεν
έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο57 και πληροί τακριτήρια 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 εγγράφωντηςδιαδικασίαςσύναψης τηςσύμβασης, και/ή
παρελήφθησαν καθυστερημένα, και/ήγια τιςοποίες υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράςή 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
έναρξητηςδιαδικασίαςσύναψης 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 σταέγγραφα
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 αναθέτουσααρχή σύμφωνα μετοάρθρο58.

(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 τιςοδηγίεςπου 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
οικείου προσφέροντα,η οποία γίνεταισύμφωνα με τη
στο εδάφιο (6)τουάρθρου67.

πλήρους αξιολόγησης του
στάθμιση που προβλέπεται

(β)Στην πρόσκλησηαναφέρεται ο μαθηματικόςτύπος 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 έγγραφατης
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Προς τούτο, όμως, τυχόν περιθώρια
διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σεσυγκεκριμένη τιμή.
(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικέςπροσφορές,προβλέπεται χωριστός
μαθηματικόςτύπος γιακάθε εναλλακτικήπροσφορά.
(7) Κατάτηδιάρκεια κάθεφάσης τουηλεκτρονικούπλειστηριασμού,οιαναθέτουσεςαρχές
γνωστοποιούν αμέσως σεόλουςτουςπροσφέροντεςτιςπληροφορίεςεκείνες τουλάχιστον που
τουςδίνουν τηδυνατότητανα γνωρίζουν, ανάπάσαστιγμή,την αντίστοιχη κατάταξήτους.Οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται,εάνέχειεπισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες
πληροφορίες σχετικά με άλλεςτιμέςή αξίεςπου υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τοναριθμό
των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη φάσητου πλειστηριασμού:
Νοείται ότι,σε καμία περίπτωση, οι
την ταυτότητα των προσφερόντων
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να γνωστοποιούν
κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του

(8) (α) Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, με έναν ή
περισσότερους από τουςακόλουθουςτρόπους:
(i)

Κατάτην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα,
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(ii)

όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις
απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν
ορίσει προηγουμένως τοδιάστημα που θαεπιτρέψουν να παρέλθειαπό την
παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό, ή

(iii)

αφού ολοκληρωθεί
πλειστηριασμού.

ο

προκαθορισμένος

αριθμός

φάσεων

του

(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 τοχρονοδιάγραμμα κάθεφάσης του πλειστηριασμού.
(9) Μετά την περάτωση τουηλεκτρονικούπλειστηριασμού, οιαναθέτουσες αρχέςαναθέτουν
τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 67, με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.
Ηλεκτρονικοί
κατάλογοι.

33.-(1)(α) Όταναπαιτείταιη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οιαναθέτουσεςαρχές
δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή
ηλεκτρονικούκαταλόγουή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμά της να καταστήσει
υποχρεωτική τηχρήση ηλεκτρονικών καταλόγων γιαορισμένα είδη συμβάσεων.
(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφήηλεκτρονικού καταλόγουμπορούν να
συνοδεύονται από άλλα έγγραφα,που συμπληρώνουν την προσφορά.
(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοικαταρτίζονταιαπό τουςυποψηφίους ή τουςπροσφέροντες, με
σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές καιτον μορφότυπο που έχεικαθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
(4)Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται μετιςαπαιτήσεις γιαταεργαλεία
ηλεκτρονικήςεπικοινωνίας, όπωςκαιμετυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από
την αναθέτουσααρχή σύμφωνα με τοάρθρο55.
(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη μορφήηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή
ή υποχρεωτική, οιαναθέτουσεςαρχές:
(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 πληροφορίεςσύμφωνα με το εδάφιο (8)τουάρθρου55,όσον αφοράτο
μορφότυπο, τοχρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικόεξοπλισμό καιτιςτεχνικές ρυθμίσεις
και προδιαγραφέςτηςσύνδεσης γιατονκατάλογο.
(6) Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς
έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οιαναθέτουσες
αρχές δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις
λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή,οι αναθέτουσεςαρχές
χρησιμοποιούν μία από τιςακόλουθες μεθόδους:
(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους τους,προσαρμοσμένους στιςαπαιτήσεις τηςεν 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 έχειεπισημανθεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη
συμφωνία - πλαίσιο.
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(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 προσφέροντεςτη δυνατότητανα αρνηθούν την εν
λόγω συλλογήπληροφοριών.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της
κοινοποίησης καιτηςσυλλογήςτων πληροφοριών.
(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 τοντρόπο δενπεριέχειουσιώδη σφάλματα.
(8) (α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού
συστήματος αγορών,απαιτώντας οιπροσφορέςγιαμια συγκεκριμένη σύμβαση να
υποβάλλονταιυπό τημορφήηλεκτρονικούκαταλόγου.
(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 αναθέτουσαςαρχής να καταρτίσει προσφορές
μέσω τηςδιαδικασίαςτηςπαραγράφου(β)τουεδαφίου (6).
Κεντρικές
δραστηριότητες
αγορών και
κεντρικές αρχές
αγορών.

34.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν προμήθειες ή/και υπηρεσίες από
κεντρικήαρχή αγορών που προσφέρει κεντρικέςδραστηριότητες αγορών.
(β) Οι αναθέτουσεςαρχές 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 μετην οποία συγκροτείταιτοσύστημα.
(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
κεντρικέςαρχέςαγορών.
(2) Υπό την επιφύλαξητου εδαφίου (3) μια αναθέτουσααρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
της δυνάμειτουπαρόντος Νόμου, όταν:
(α) Αποκτά προμήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποίαπροσφέρει
κεντρικέςδραστηριότητες αγορών ή
(β) αποκτά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που
ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά
συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρικήαρχή αγορών,ή,στον βαθμό που
καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου30,χρησιμοποιώντας συμφωνία - πλαίσιο
που συνάπτεταιαπό κεντρικήαρχή αγορών.
(3)Η αναθέτουσα αρχή είναιυπεύθυνη γιατην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της,δυνάμει
τουπαρόντος Νόμου,γιαταμέρηπου διεξάγονταιαπό την ίδια,ωςακολούθως:
(i)

Κατά την ανάθεσησύμβασης, στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών,
το οποίο διαχειρίζεταικεντρικήαρχή αγορών,

(ii)

κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο, η
οποία έχεισυναφθεί από κεντρικήαρχή αγορών,
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(iii)

κατά τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου, στη συμφωνία - πλαίσιο,
οικονομικού φορέαπου θαεκτελέσει ένασυγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο
συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών,
κατ’εφαρμογήτηςπαραγράφου(α)ή (β) τουεδαφίου(6)τουάρθρου30.

(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο άρθρο55.
(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 παροχήεπικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Από κοινού
διαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων.

35.-(1) Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται
συγκεκριμένες διαδκασίεςσύναψης συμβάσεων από κοινού.

να συμφωνούν να εκτελούν

(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 είναιυπεύθυνες, αλληλέγυα,γιατην 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 ευθύνηγιατην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της,σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο,γιαταμέρηπου αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και γιαδικό τηςλογαριασμό.
Διαδικασίες
σύναψης
συμβάσεων που
αφορούν
αναθέτουσες αρχές
από διαφορετικά
κράτημέλη.

36.-(1)Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικάκράτη μέλη
δύνανται να ενεργούν από κοινού γιατην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας έναν
από τουςτρόπους που προβλέπονται στο παρόνάρθρο:

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
Δημοκρατία.
(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου(3),οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν
κεντρικές δραστηριότητεςαγορών προσφερόμενες από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε
άλλοκράτοςμέλος.
(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
τιςκεντρικέςδραστηριότητεςαγορών ως ορίζονταιείτεστην παράγραφο(α)είτεστην παράγραφο
(β)τουσχετικού ορισμού τουόρου«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
διατάξειςτουκράτουςμέλουςόπουείναιεγκατεστημένηη κεντρική αρχή αγορών.

(β) Οι εθνικέςδιατάξειςτου κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή
αγορών εφαρμόζονται επίσης σταακόλουθα:
(i)

Στην ανάθεσησύμβασης στο πλαίσιο τουδυναμικού συστήματος αγορών,

(ii)

στη διεξαγωγήνέου 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
φορέαπου θαεκτελέσει ένασυγκεκριμένο καθήκον.
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(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. Δύνανται επίσης, στο βαθμό που καθορίζεται στο
εδάφιο (3)τουάρθρου30,να αναθέτουν συμβάσεις βάσει τηςσυμφωνίας - 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
ταεξής:
(i)

Οι ευθύνεςτων μερών και οισχετικές εφαρμοστέεςεθνικέςδιατάξεις,

(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) Μιασυμμετέχουσα αναθέτουσααρχή εκπληρώνει τιςυποχρεώσεις 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 γιατιςαπό κοινού ανατιθέμενες δημόσιες συμβάσεις.

Επίσημη
Εφημερίδατης
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 αναθέτουσεςαρχές συμφωνούν, μέσω απόφασης
του αρμόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων
περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενόςαπό ταακόλουθακράτημέλη:
(i)

Του κράτουςμέλουςόπουέχειτην έδρατηςο κοινός φορέας,

(ii)

τουκράτους μέλουςόπου διεξάγει τιςδραστηριότητέςτηςο 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 – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Προκαταρκτικές
διαβουλεύσειςτης
αγοράς.

37.-(1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να
σύναψης σύμβασης και να ενημερώσουν τους οικονομικούς
απαιτήσεις τουςόσον αφοράτις συμβάσεις.

οι αναθέτουσεςαρχές δύνανται
προετοιμάσουν τη διαδικασία
φορείς για τα σχέδια και τις

(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1),οι αναθέτουσεςαρχές 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 τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσονδεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποφυγής των
διακρίσεων.
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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 γιανα διασφαλίσει τημη στρέβλωση τουανταγωνισμού, λόγω τηςσυμμετοχής τουεν λόγω
υποψηφίουή προσφέροντα.
(2) Τα μέτρα που λαμβάνει η αναθέτουσααρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιλαμβάνουν
τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που
ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο τηςπροηγούμενης εμπλοκής τουυποψηφίου ή τουπροσφέροντος 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
υποχρέωσητήρησηςτηςαρχής τηςίσηςμεταχείρισης:
Νοείται ότιπριν από οποιοδήποτε τέτοιο αποκλεισμό, παρέχεταιη ευκαιρίαστους υποψηφίους
ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης δεν είναιδυνατόν να προκαλέσειστρέβλωση του ανταγωνισμού.
(4) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (1),
έκθεσηπου απαιτείται δυνάμει τουάρθρου84.

Τεχνικές
προδιαγραφές.
Παράρτημα VII.

τεκμηριώνονται στη χωριστή

39.-(1)(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VII, σημείο (1),
καθορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζουν
ταχαρακτηριστικά που απαιτείταινα έχουν ταέργα,οιυπηρεσίες ή οιπρομήθειες:
Νοείται ότι, τα χαρακτηριστικά αυτάμπορεί 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 μέροςτης υλικής τουςυπόστασης, υπό
την προϋπόθεση ότισυνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και βρίσκονται σε
αναλογίαμετην αξίακαιτουςστόχους της:
Νοείται περαιτέρω ότι,οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να προσδιορίζουν
αν θααπαιτηθείμεταβίβασητων δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας.
(β) Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε
πρόκειται για το ευρύ κοινό, είτε για το προσωπικό της αναθέτουσαςαρχής, οι εν
λόγω τεχνικές προδιαγραφέςκαταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη
τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους
τους χρήστες:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα
προσβασιμότητας, βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές
προδιαγραφές,όσον αφορά τακριτήρια προσβασιμότητας για άτομαμε αναπηρίες
ή το σχεδιασμό για όλουςτουςχρήστες,καθορίζονταιμε 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 τηςσύμβασης στον ανταγωνισμό.
(3) Υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία 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 τησύμβαση·
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(β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφέςκαι,με σειράπροτεραιότητας,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. Κάθεπαραπομπήσυνοδεύεταιαπό τη μνεία «ή
ισοδύναμο»·
(γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατάταοριζόμεναστην 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)γιαάλλαχαρακτηριστικά.
(4) Εκτός εάν δικαιολογείταιαπό το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές
δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερηςμεθόδου κατασκευής,
που να χαρακτηρίζει ταπροϊόντα ή τιςυπηρεσίες 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
προδιαγραφέςπου αναφέρονται στην παράγραφο(β)τουεδαφίου(3),δεν απορρίπτει προσφορά
με την αιτιολογία ότιταέργα,οιπρομήθειεςή οιυπηρεσίες γιατιςοποίες 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 άρθρο41, ότιοιλύσεις που προτείνει πληρούν, κατά
ισοδύναμο τρόπο, τιςαπαιτήσεις που καθορίζονταιαπό τιςτεχνικές προδιαγραφές.
(6) (α) Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο (α)του εδαφίου(3)γιατηδιατύπωση 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
προδιαγραφέςκαλύπτουν τιςεπιδόσεις ή τιςλειτουργικέςαπαιτήσεις τιςοποίεςέχει
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
στιςλειτουργικέςαπαιτήσεις,τιςοποίες έχειορίσειη αναθέτουσα αρχή.
Σήματα.

40.-(1) Όταν οι αναθέτουσεςαρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγοράέργων, 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
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
αντικείμενοτης σύμβασης·
(β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με
αντικειμενικό τρόπο καιδεν εισάγουν διακρίσεις·

οι
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(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 καιτων μη κυβερνητικών οργανώσεων·

(δ) τασήματαείναιπροσιτά γιαόλαταενδιαφερόμενα μέρη·
(ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονταιαπό τρίτομέροςεπί τουοποίου 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 όλεςτιςαπαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματοςπρόκειται.
(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 λόγουςγια τουςοποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,η αναθέτουσααρχή αποδέχεται
άλλα κατάλληλααποδεικτικά 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 έχειυποδείξειη αναθέτουσααρχή.
(5) Εάν ένα σήμα πληροί τιςπροϋποθέσεις των παραγράφων (β),(γ),(δ) και (ε)του 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 λεπτομερείςπροδιαγραφέςτου εν λόγω σήματος ή, εάν είναι
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείμενο της
σύμβασης καιείναικατάλληλαγιατον ορισμό των χαρακτηριστικών τουεν λόγω αντικειμένου.
Εκθέσεις δοκιμών,
πιστοποίησηκαι
άλλααποδεικτικά
μέσα.

41.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
προσκομίζουν έκθεσηδοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό
που έχει εκδοθεί από τέτοιο οργανισμό, ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή
κριτήρια που αναφέρονταιστις τεχνικές προδιαγραφές,στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους
εκτέλεσηςτης σύμβασης.
(2) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών που
εκδίδονται από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουννα δέχονται
επίσης πιστοποιητικά από άλλουςισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησηςτης συμμόρφωσης.

Επίσημη
Εφημερίδα
ΕΕ: 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 καιεποπτείας τηςαγοράςόσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, όπως αυτόςεκάστοτε
τροποποιείται και/ήαντικαθίσταται.
(4) Οι αναθέτουσεςαρχές δέχονται και άλλα κατάλληλααποδεικτικά 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 δυνατότητανα 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,προμήθειεςκαιυπηρεσίες πληρούν τιςαπαιτήσεις ή τακριτήριαπου ορίζονταιστις τεχνικές
προδιαγραφές,στακριτήριαανάθεσηςή στους όρουςεκτέλεσης σύμβασης.
(5) Εφόσον ζητηθεί,η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει, σύμφωνα με το άρθρο
86, στη διάθεσηάλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε πληροφορίεςσχετικά με τα στοιχεία και τα
έγγραφαπου υποβάλλονται σύμφωνα με τοεδάφιο (6)τουάρθρου39, τοάρθρο40καιταεδάφια
(1) έως (4) του παρόντος άρθρου.Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ή οι αναθέτουσες
αρχές ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να αποτείνονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλουςεγκατάστασηςτουοικονομικού φορέακαινα λαμβάνουν τιςσχετικές πληροφορίες.
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Εναλλακτικές
προσφορές.

42.-(1)Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τουςπροσφέροντες
να υποβάλλουν εναλλακτικέςπροσφορές, 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) οιεναλλακτικέςπροσφορές συνδέονται μετοαντικείμενο 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 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
εφαρμοστούνσε εναλλακτικέςπροσφορές που πληρούν τιςεν λόγω ελάχιστεςαπαιτήσεις, καθώς
και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που
ανταποκρίνονται στις ελάχιστεςαπαιτήσεις τιςοποίες 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 αναθέτουσεςαρχές 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 έγγραφατης διαδικασίας
σύναψης σύμβασης ή στη χωριστήέκθεση που καταρτίζεται σύμφωνα μετοάρθρο84.
(3)Η αναθέτουσααρχή έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητατης διαίρεσης των συμβάσεων
σε τμήματα και είναι ελεύθερηνα 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 γιαόλατα
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 ότιο μέγιστος αριθμός των
τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφατης 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 εφαρμογήτων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε
έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστοαριθμό:
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 πρόσκλησηγια επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότιδιατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν και
αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων.
(5)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιστάυποχρεωτική την ανάθεση συμβάσεων με τη
μορφή χωριστών τμημάτων, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς, οι οποίοι
εκδίδονται δυνάμει τουάρθρου93.Στηνπερίπτωσηαυτή,εφαρμόζεται επίσης το εδάφιο(4).
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Καθορισμός
προθεσμιών.

44.-(1) Κατάτον καθορισμότων προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχέςλαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξητων ελάχιστων
προθεσμιών που καθορίζονταιστα άρθρα24έως 28.
(2) Εάν οι προσφορέςμπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από
επιτόπια εξέταση εγγράφωνπροσαρτημένων στα έγγραφα της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης,
οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι μεγαλύτερεςαπό τις
ελάχιστες προθεσμίεςπου προβλέπονται στα άρθρα 24 έως28, ορίζονταικατάτρόπο ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών γιατηδιατύπωση 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)

(ii)

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέασε εύθετοχρόνο, 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 άρθρου24 και το εδάφιο (8) τουάρθρου
25,η προθεσμία ορίζεταισετέσσερις (4)ημέρες,
ότανταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές.

(β) Η διάρκειατηςπαράτασης είναιανάλογημε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
(γ) Οι αναθέτουσες αρχές δεν οφείλουν να παρατείνουν την προθεσμία όταν οι
πρόσθετες πληροφορίεςδεν έχουν ζητηθείσε εύθετο χρόνο ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασίακατάλληλων προσφορών.
(4) Υπό την επιφύλαξητουεδαφίου(3),οιαναθέτουσεςαρχέςδύνανταινα παρατείνουν την
προθεσμία παραλαβήςτων προσφορών καιτων αιτήσεων συμμετοχής,σεκάθεπερίπτωση που
τοκρίνουν 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 αιτιολογίατο γεγονός ότι,δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στη
Δημοκρατία,θαέπρεπε να είναιείτεφυσικά είτενομικά 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 ταεπαγγελματικά
προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονταιμε την εκτέλεσητης συγκεκριμένης
σύμβασης.
(3) (α)

(β)

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων.
Υπό την επιφύλαξη τουεδαφίου (4),οιαναθέτουσεςαρχέςδεν απαιτούν από τιςεν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράςή την αίτησησυμμετοχής.
Οι αναθέτουσεςαρχές 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 επάρκειαή την τεχνική καιεπαγγελματική ικανότητα κατάτο
άρθρο 58, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά και τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με σχετική
εγκύκλιο να θέσει τυποποιημένους όρους όσον αφορά τη μορφή υπό την οποία
δίδεται η διευκρίνισηαυτή.

877

(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 λόγουςκαι να είναι
αναλογικοί.
(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3),οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτήσουν από
τιςενώσεις οικονομικών φορέωννα περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήαφούτουςανατεθεί
η σύμβαση, στο μέτροπου η σχετική μεταβολή είναιαναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Ονοματολογίες.
Επίσημη
Εφημερίδατης ΕΕ:
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 περίπτωσηπροσαρμογής από την Επιτροπήτων 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 ΑρχήΔημοσίωνΣυμβάσεων ενημερώνει τιςαναθέτουσεςαρχέςμε σχετική εγκύκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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 τιςπληροφορίεςπου 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 ότιη προκήρυξη πληροί σωρευτικά τιςακόλουθες προϋποθέσεις:

Παράρτημα V,
Μέρος Β.

(β)

(ι)

Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις
υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που
πρόκειται νασυναφθεί,

(ιι)

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 εγγράφωςτοενδιαφέρον τους,

(ill)

περιέχει,τις πληροφορίεςπου αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος B,

(ιν)

αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και
δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης που αναφέρεται στο εδάφιο(1)τουάρθρου 53.

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.
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Προκηρύξεις
σύμβασης.
ΠαράρτημαV,
ΜέροςΓ.

48. Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου23 και του άρθρου29,οι
προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για
όλες τιςδιαδικασίες,περιέχουν τιςπληροφορίες που περιλαμβάνονταιστο ΠαράρτημαV, Μέρος
Γ καιδημοσιεύονταισύμφωναμετοάρθρο50.

Γνωστοποιήσεις
συναφθεισών
συμβάσεων.
Παράρτημα V,
Μέρος Δ.

49.-(1) Το αργότεροτριάντα (30) ημέρεςαπό τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο,
κατόπιν απόφασηςγια την ανάθεσηή τη σύναψή της,οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην
Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα τηςδιαδικασίαςσύναψης
σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΠαράρτημαV, Μέρος Δ
και δημοσιεύεταισύμφωνα μετοάρθρο50.
(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 περιέχεισχετική 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,οιαναθέτουσες αρχέςσυγκεντρώνουν σετριμηνιαίαβάσητιςγνωστοποιήσεις των
αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη
συμφωνία-πλαίσιο,καιτιςαποστέλλουν στην Επιτροπήτοαργότερο τριάντα (30)ημέρες μετάτη
λήξηεκάστουτριμήνου.
(4) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθεισών
συμβάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο τριάντα (30)
ημέρεςμετάτην ανάθεσηκάθε σύμβασης:
Νοείται ότι,οιαναθέτουσεςαρχέςδύνανταινα συγκεντρώνουν τιςως άνω γνωστοποιήσεις σε
τριμηνιαία βάση καινα τιςαποστέλλουνστην Επιτροπήτοαργότερο τριάντα (30)ημέρες μετά τη
λήξηεκάστουτριμήνου.
(5) Ορισμένεςπληροφορίες σχετικάμετησύναψη τηςσύμβασης ή τηςσυμφωνίας- πλαίσιο
μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τουςμπορεί 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
συνθήκεςθεμιτούανταγωνισμού μεταξύτων οικονομικών φορέων.

Σύνταξηκαι
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 τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία
αποστολήςτων προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

ΠαράρτημαVIII.
Δημοσίευσηστη
Δημοκρατία.

(3) Οι αναθέτουσεςαρχές 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 τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, με τον
μορφότυπο καισύμφωναμετις λεπτομέρειες διαβίβασηςπου αναφέρονταιστοΠαράρτημα VIII.
51.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47,48 και 49, καθώς
και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονταιστη Δημοκρατία πριν από την
ημερομηνίαδημοσίευσηςσύμφωνα μετοάρθρο50:
Νοείται ότι, η δημοσίευσημπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωσηστηΔημοκρατία,
όταν οι αναθέτουσες αρχέςδεν έχουν ενημερωθείαπό τιςαρμόδιεςΥπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της
παραλαβής τηςπροκήρυξης ή τηςγνωστοποίησης σύμφωναμετοάρθρο50.
(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία

δεν
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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 Επιτροπήή τηςδημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
(3) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την
αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή και αναφέρουν την
ημερομηνία της αποστολής.
Ηλεκτρονική
διάθεση των
εγγράφωντης
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 άρθρο50 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 έγγραφατης διαδικασίας
σύναψης σύμβασης.
(β)

Όταν δεν μπορεί να προσφερθείελεύθερη,άμεση,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβασησε ορισμένα έγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης γιαέναν 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 αναφέρεταιστο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του
άρθρου25και στο εδάφιο(4)τουάρθρου 26.

(γ)

Όταν δεν μπορεί να προσφερθείελεύθερη,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 περίπτωσηαυτή,η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5)ημέρες,εκτόςαπό περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας
ανάγκης, όπως αναφέρεταιστο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του
άρθρου25 και στο εδάφιο(4)τουάρθρου26.

(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 αργότεροέξι (6) ημέρεςπριν
από τη λήξη τηςπροθεσμίας που έχειοριστεί γιατην παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση
επισπευσμένης διαδικασίας , όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου24 και στο εδάφιο (8)
τουάρθρου25,η προθεσμία αυτήανέρχεταισε τέσσερις(4) ημέρες.
Προσκλήσεις προς
υποψηφίους.

53.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις
καινοτομίας και τιςανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οιαναθέτουσες
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-

Παράρτημα ΙΧ.

(i)

παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας
με ηλεκτρονικά μέσα ταέγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης, και

(ιι)

τιςπληροφορίεςπου ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίτπωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν
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καθίστανται αντικείμενοελεύθερης, 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 ταενλόγω έγγραφα.
Ενημέρωση των
υποψηφίωνκαι
των
προσφερόντων.

54.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότεροδυνατό,όλουςτουςυποψηφίους
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 γιατουςοποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία πλαίσιο,να μην αναθέσουν σύμβαση γιατην οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα
διαδικασίαή ναμην θέσουνσεεφαρμογήδυναμικό σύστημα αγορών.
(2) Κατόπιν αιτήσεωςτων ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων,οιαναθέτουσες
αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την παραλαβήγραπτής αίτησης:
(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους,τουςλόγουςγια την απόρριψη τηςαίτησης
συμμετοχήςτους˙
(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,τιςπρομήθειεςή τιςυπηρεσίες˙
(γ) σε τυχόν προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματατηςεπιλεγείσας προσφοράς,καθώς
και την επωνυμία του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της
συμφωνίας-πλαίσιο˙
(δ) σε προσφέροντεςπου έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά,τη διεξαγωγήκαι
την πρόοδο των διαπραγματεύσεωνκαιτουδιαλόγουμετους προσφέροντες.
(3) Οι αναθέτουσεςαρχές δύνανται να αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες
πληροφορίεςπου αναφέρονται σταεδάφια(1)και(2)σχετικάμετην ανάθεσητων 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 άλλοτρόπο, προς το δημόσιο συμφέρονή να βλάψει τα νόμιμα
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύοικονομικών φορέων.

Κανόνες που
εφαρμόζονται
στις
επικοινωνίες.

55.-(1)Υπό την επιφύλαξητων εδαφίων (2),(3)και(4)όλεςοιεπικοινωνίες καθώςκαιόλεςοι
ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου,
ιδιαίτερα η ηλεκτρονική υποβολή,εκτελούνται μεηλεκτρονικά μέσαεπικοινωνίας σύμφωνα μετις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις
επικοινωνίες με ηλεκτρονικάμέσα,καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν
διακρίσεις,είναι γενικώς προσιτά καιδιαλειτουργικά με τιςγενικάχρησιμοποιούμενεςτεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών
φορέων στηδιαδικασία σύναψηςτηςσύμβασης.
(2) Οι αναθέτουσεςαρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας κατά τηδιαδικασίαυποβολής στιςακόλουθες 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 μορφότυπουςαρχείων 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 γιαμεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως
χρήση από την αναθέτουσααρχή
(γ) όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε ειδικό γραφειακό
εξοπλισμό, οοποίοςδενδιατίθεταιγενικάστιςαναθέτουσεςαρχές
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(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
ηλεκτρονικάμέσα:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας, η επικοινωνία γίνεταιμε τοταχυδρομείοή με άλλοκατάλληλομεσο ή
με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων και ηλεκτρονικών
μέσων.

(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 ευαίσθητουχαρακτήρα 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 εναλλακτικάμέσα
πρόσβασης, κατάτην έννοιατουεδαφίου (7).

(β) Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλαμέσα επικοινωνίας πλην
των ηλεκτρονικών γιατη διαδικασίαυποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση
που προβλέπεται στο άρθρο 84 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει
περίπτωση, οιαναθέτουσες αρχέςαναφέρουν στη χωριστή έκθεσητουςλόγους για
τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των
ηλεκτρονικών κατ' εφαρμογήτουπαρόντος εδαφίου.
(4)Παράταπροβλεπόμενα 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 τουςσκοπούς τουπαρόντος εδαφίου,ταβασικά στοιχείατηςδιαδικασίαςσύναψης
συμβάσεων περιλαμβάνουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, τις αιτήσεις
συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντοςκαι τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές
επικοινωνίες με τουςπροσφέροντες οι οποίες θαμπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο
περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα
ενδεδειγμένα μέσα,όπως με γραπτέςή ηχητικές καταγραφές ή συνόψεις των βασικών στοιχείων
της επικοινωνίας.
(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσεςαρχές
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 τηλήξητηςπροθεσμίαςυποβολήςτους.
(6)Όσοναφορά τιςδημόσιεςσυμβάσεις έργων καιτουςδιαγωνισμούς μελετών, είναιδυνατόν
να απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων
μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων εργαλείων.Σε τέτοιες περιπτώσεις οι
αναθέτουσες αρχέςπαρέχουν εναλλακτικάμέσαπρόσβασης, σύμφωνα μετοεδάφιο (7)έωςότου
τα εργαλείααυτά να γίνουν γενικώς προσιτά.
(7)Εάν είναιαπαραίτητο,οι αναθέτουσες αρχέςδύνανται να απαιτούν τηχρήση εργαλείων και
συσκευών που δεν είναι γενικώς προσιτά, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά
μέσα πρόσβασης. Οι αναθέτουσες αρχέςθεωρείται ότιπροσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικάμέσα
πρόσβασης σεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες περιπτώσεις:

Παράρτημα VIII.

(α) Ότανπροσφέρουν ελεύθερη,άμεση,πλήρη και δωρεάν πρόσβαση μεηλεκτρονικά
μέσα στα εν λόγω εργαλείακαι συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης σύμφωνα μετοΠαράρτημαVIIΙή από την ημερομηνίααποστολήςτης
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της προκήρυξης ή η
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση
στην οποία διατίθενται ταεργαλείακαιοισυσκευές 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, εφόσονγια την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος
ο προσφέρων, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικάπρόσβασης διαθέσιμαδωρεάν
στο διαδίκτυο· ή
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(γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο
προσφορών.
Παράρτημα IV.

188(Ι)του2004
34(Ι)του2009
86(Ι)του 2012.

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

για την ηλεκτρονική υποβολή

(8) Πρόσθετα από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV, εφαρμόζονταιοι ακόλουθοι κανόνες
στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς
και γιατην ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής:
(α)

Είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης τηςκρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης·

(β)

οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη
Δημοκρατία, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια τηςσυγκεκριμένης διαδικασίας
σύναψης σύμβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η
Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ενημερώνει τις αναθέτουσες
αρχές με σχετική εγκύκλιο

(γ)

στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού
πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, συμπεραίνουν ότιτο 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
του2004έως 2012,οιαναθέτουσεςαρχές αποδέχονται τιςπροηγμένες 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 ΕλευθερίαςΕγκατάστασης 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
επιφύλαξητηςσυμμόρφωσης με τιςακόλουθες προϋποθέσεις:
(ι)

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 Φεβρουαρίου2011,
περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία
εγγράφων ταοποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιεςαρχέςκατά
την έννοια τουπερί τηςΕλευθερίας Εγκατάστασης ΠαρόχωνΥπηρεσιών 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 Δημοκρατίας. Οι
δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να
επικυρώνει, με επιγραμμικά μέσα,δωρεάν και κατάτρόπο κατανοητό για μη
φυσικούς ομιλητές, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί τις
πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην
Επιτροπή,

(ιι)

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 τουςπροσφέροντες

Eπίσημη
Εφημερίδα
EE: L 53,
26.2.2011,
σ. 66.

(δ) γιαταέγγραφαπου 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 καθορίζειτον απαιτούμενο μορφότυπο
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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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ5 –ΕΠΙΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Γενικέςαρχές.

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 άρθρα59 έως
61, ότιπληρούνται οιακόλουθεςσωρευτικές 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, κατάπερίπτωση,τουάρθρου42
(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
άρθρο65:
Νοείται ότι,οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μην αναθέσουν σύμβαση στον
προσφέροντα,ο οποίος υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότιη προσφορά δεν πληροί τις υποχρεώσεις που
αναφέρονταιστην παράγραφο(α)τουεδαφίου(3)τουάρθρου4.
(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 τηςπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,σύμφωνα με ταάρθρα57
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 Δημοσίων 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 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.

(4) Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου του Παραρτήματος X της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 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 επιφύλαξητων εδαφίων (3) και (6), οι αναθέτουσεςαρχές αποκλείουν από τη
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έναν οικονομικό φορέα όταν αποδεικνύουν, με την
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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 κατάσυνοπτικό τρόπο και αφούπροηγουμένως ο καταγγέλλωνκλήθηκεκαικατέθεσε
ενώπιον τηςαναθέτουσας αρχής,γιαέναν από τουςακόλουθους λόγους:
Επίσημη
Εφημερίδα
τηςΕΕ: L300,
11.11.2008,
σ.42.

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
Απόφασης - Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμησητουοργανωμένουεγκλήματος·

Επίσημη
Εφημερίδα
τηςΕΕ: L195,
25.6.1997,
σ.1 .
Επίσημη
Εφημερίδα
τηςΕΕ: L192,
31.7.2003,
σ.54.

(β) διαφθορά,όπως ορίζεται στο άρθρο3 τηςΣύμβασης περί τηςκαταπολέμησηςτης
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενηδυνάμει του άρθρου Κ.3
παράγραφος2 στοιχείο(γ)τηςσυνθήκης γιατην ΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιστο άρθρο
2 παράγραφος(1) της Απόφασης - Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα,
καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα·

Επίσημη
Εφημερίδα
τηςΕΕ: L316,
27.11.1995,
σ.48.

(γ) απάτη,κατάτην έννοια τουάρθρου 1 τηςΣύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

Επίσημη
Εφημερίδα
τηςΕΕ: L164,
22.6.2002,
σ. 3.

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστη
ριότητες,όπως ορίζονται,αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 τηςΑπόφασης-Πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ τουΣυμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, ή ηθική αυτουργία,συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπωςορίζονταιστο άρθρο4αυτής·

188(Ι)του 2007
58(Ι)του 2010
80(Ι)του 2012
192(Ι)του 2012
101(Ι)του2013
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 Δραστηριότητες
Νόμων του2007έως2016·

(στ) παιδική εργασίακαι άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο2
του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας καιΕκμετάλλευσης
Προσώπων καιτηςΠροστασίαςτων Θυμάτων Νόμουτου 2014:
Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται
επίσης όταντοπρόσωπο,εις βάροςτουοποίου εκδόθηκετελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(2) (α) Υπό την επιφύλαξη τηςπαραγράφου(γ)καιτουεδαφίου (3),οι αναθέτουσεςαρχές
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 δεσμευτικήισχύ, σύμφωνα με τιςνομικές διατάξεις που ισχύουν στη
Δημοκρατίαή στηχώρα όπου είναιεγκατεστημένος.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείσουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης έναν οικονομικό φορέα, εφόσονμπορούν να αποδείξουν, με
τα κατάλληλαμέσα,ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφοράτην καταβολήφόρωνή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης.
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(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 γιατην καταβολή τους.
(3) (α) Οι αναθέτουσεςαρχές 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)τουεδαφίου (2).
(β) Οι αναθέτουσες αρχέςδύνανται 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 φορέασεοποιαδήποτε από τιςακόλουθες 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
διαδικασίαπροβλεπόμενη σεεθνικέςνομοθετικές καικανονιστικές διατάξεις:
Νοείται ότι, ένας οικονομικός φορέας ευρισκόμενος σε μια εκ των
καταστάσεων της ως άνω παραγράφου,είναιδυνατόν να μην αποκλείεταιαπό 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 λειτουργίαςστις 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 αμφιβόλωτην ακεραιότητά του˙

13(Ι)του2008
41(Ι)του 2014.

(δ) όταν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότιο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε τέτοιαπερίπτωση 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 του2008και2014.
(ε) όταν μια κατάστασησύγκρουσης συμφερόντων, κατάτην έννοια του άρθρου6,δεν
μπορεί να θεραπευθεί μεάλλα,λιγότεροπαρεμβατικά, 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 άρθρο38, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότεροπαρεμβατικά, μέσα˙
(ζ) όταν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια, κατά την εκτέλεσηουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
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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 πλήρωσητων κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει
τις πληροφορίεςαυτέςή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται σύμφωνα μετοάρθρο 59˙
(θ) όταν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτοτρόπο 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 τηνανάθεση.
(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 κατάτη διάρκειατης 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 έλαβεεπαρκούν 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 καταβάλειή έχει δεσμευθείνα καταβάλειαποζημίωση
για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω
ενεργού συνεργασίας με τιςερευνητικέςαρχές,και έχειλάβεισυγκεκριμένα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρακαθώς καιμέτρασε επίπεδο προσωπικούκατάλληλα για την
αποφυγήπεραιτέρωποινικών 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 ταμέτρακριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέατοσκεπτικό τηςαπόφασηςαυτής:
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,κατάτην περίοδο τουαποκλεισμού, που ορίζεται στην απόφαση.

(7) (α) Οι όροι εφαρμογής τουπαρόντος άρθρουρυθμίζονται,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,
όπωςαυτάορίζονταιστο εδάφιο (6):
Νοείται ότι, σε περίπτωσηπου η περίοδος αποκλεισμού δεν έχεικαθοριστείμε
τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση ή της παραδοχής στις
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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 αναθέτουσεςαρχές 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 τουαποκλεισμού του.
Κριτήρια επιλογής.

58.-(1)(α) Τα κριτήριαεπιλογής που τίθενται από τιςαναθέτουσεςαρχές μπορεί να αφορούν:
(i)

Την καταλληλότηταγιατην άσκηση τηςεπαγγελματικής 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 αναφέρονταιστα 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
δυνατότητεςκαι την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα γιατην εκτέλεσητης προς
ανάθεση σύμβασης.

(δ) Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες μετοαντικείμενο της σύμβασης.

Παράρτημα ΧΙ.

(2) (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους
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 Παράρτημααυτό.
(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
αυτήή ότιείναιμέλητουεν 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 διαθέτουντην αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν, ιδίως,από τουςοικονομικούς 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 ενεργητικούκαι παθητικού,

(iii)

να έχουν κατάλληλοεπίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών
κινδύνων.

(β) Ο ελάχιστος ετήσιοςκύκλος εργασιών που απαιτείταινα έχουν οιοικονομικοί 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 άρθρο84.
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(γ) Ο δείκτης, ιδίως, στοιχείων ενεργητικούκαι παθητικού μπορεί να λαμβάνεταιυπό
ψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της
συνεκτίμησης αυτήςστα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οιμέθοδοι
και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και
αποφυγή διακρίσεων.
(δ) Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται
σχέση με κάθεεπιμέρους τμήμα:

σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεταισε

Νοείται ότι,η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο
κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οικονομικοί φορείςανάομάδεςτμημάτων, σε
περίπτωση που θαανατεθούνστον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να
εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
(ε)

(στ)

(4) (α)

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
αξίαςτηςσυμφωνίας – πλαίσιο.
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 ανατεθούνστο πλαίσιο τουεν λόγω συστήματος.
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 γιατην εκτέλεσητηςσύμβασης σε κατάλληλοεπίπεδο 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 έχεισυγκρουόμενα συμφέρονταπου ενδέχεταινα επηρεάσουν
αρνητικάτην εκτέλεσητης σύμβασης.

(γ)

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων,οιαναθέτουσεςαρχέςδύνανται να αξιολογούντην επαγγελματική
ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να
εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα, βάσει της τεχνογνωσίας τους, της
αποτελεσματικότητας,τηςπείρας καιτηςαξιοπιστίας τους.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τις απαιτούμενες προύποθέσεις συμμετοχής, που μπορεί να
εκφράζονταιως ελάχισταεπίπεδα ικανότητας,καθώς καιτακατάλληλααποδεικτικά μέσα.
Ευρωπαϊκό
ΕνιαίοΈγγραφο
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 τιςακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 57, λόγω της οποίας οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή δύναταινα 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 μετοάρθρο 65:
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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)τουεδαφίου(1)όσον αφοράτουςφορείςαυτούς.
(2) (α) Το ΕΕΕΣ αποτελείταιαπό 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 θαείναισε θέση,κατόπιν αιτήσεως καιχωρίςκαθυστέρηση, να
προσκομίσει ταεν 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,
κατάπερίπτωση,την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
(δ) Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει τυποποιημένου εντύπου, το οποίο θεσπίζει η
Επιτροπήσύμφωνα μετοάρθρο89τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ.
(ε)

Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικήμορφή.

(3) Οι οικονομικοί φορείςμπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου το ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι
πληροφορίεςτουεγγράφουεξακολουθούν να είναιαληθείς.
(4)Υπό την επιφύλαξητουεδαφίου(5),η αναθέτουσααρχή 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 γιατην ορθήδιεξαγωγήτης διαδικασίας·
(β) πριν από την ανάθεση της σύμβασης, εξαιρουμένων των συμβάσεων βάσει
συμφωνιών - πλαίσιο, όταν συνάπτονται δυνάμει του εδαφίου (5) ή της
παραγράφου(α)τουεδαφίου(6)τουάρθρου30,να απαιτεί από τον προσφέροντα,
στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει τη σύμβαση, να υποβάλει ενημερωμένα
δικαιολογητικά,σύμφωνα με τοάρθρο60 και,κατάπερίπτωση,τοάρθρο62
(γ) να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
πιστοποιητικά που έχουν παραληφθείσύμφωνα με ταάρθρα60 και62.
(5) (α) Παρά ταπροβλεπόμενα στο εδάφιο (4), οιοικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή έχειτη δυνατότητα να λαμβάνει ταπιστοποιητικά ή τιςσυναφείςπληροφορίες
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 φορείςδεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση ή
υπέγραψε τησυμφωνία -πλαίσιο έχειήδη ταδικαιολογητικάαυτά.
(6) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 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 Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων,
σύμφωνα με τοπαρόνάρθρο.
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Αποδεικτικά
μέσα.
Παράρτημα XIΙ.

60.-(1)(α) Οι αναθέτουσεςαρχές δύνανται να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονταιστα εδάφια (2), (3) και (4) και στο
ΠαράρτημαXIΙ ως απόδειξη τηςαπουσίας λόγων αποκλεισμού, όπωςαναφέρονται
στο άρθρο 57, και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το
άρθρο58.
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα πλην εκείνων που
αναφέρονται στοπαρόν άρθρο καιστο άρθρο62.
(γ) Όσον αφορά το άρθρο 63, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται σε
οποιαδήποτε κατάλληλαμέσα για να αποδεικνύουν στην αναθέτουσααρχή ότιθα
έχουν τουςαναγκαίουςπόρους στηδιάθεσήτους.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του γεγονότος ότι ο οικονομικός
φορέαςδεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57ταακόλουθα 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 εγκατεστημένοςο εν λόγω οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότιπληρούνται αυτέςοι προϋποθέσεις·
(β) για το εδάφιο (2)και το εδάφιο (4) παράγραφος(β) του άρθρου57, πιστοποιητικό
που εκδίδεταιαπό την αρμόδιααρχή τουοικείουκράτουςμέλουςή 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 αντικαθίσταταιαπό 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 αναφέρονταιστο
ΠαράρτημαXIΙ, 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.

ΠαράρτημαΧΙΙ,
Μέρος ΙΙ.

(4) Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή
περισσότερους από τουςτρόπους που αναφέρονται στο ΠαράρτημαXIΙ, Μέρος ΙΙ,ανάλογαμε τη
φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή των
υπηρεσιών.
(5)Εφόσον ζητηθεί,η Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεσηάλλων κρατών
μελών κάθεπληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο57,
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις
χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητεςτων προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο58,
καθώςκαικάθε πληροφορίασχετικά μετααποδεικτικά μέσαπου αναφέρονται στοπαρόν άρθρο.

Επιγραμμικό
αποθετήριο
πιστοποιητικών
(e-Certis).

61.-(1) Μεσκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων 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.
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Πρότυπα
διασφάλισης
ποιότηταςκαι
περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

Επίσημη
Εφημερίδα
Ε.Ε: L342,
22.12.2009,
σ.1 .

62.-(1) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχέςαπαιτούν 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 σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσεςαρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτημέλη. Επιπρόσθετα, κάνουν δεκτάάλλααποδεικτικά
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενοςοικονομικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεταιο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας.
(2) (α) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι
βεβαιώνουν ότιο οικονομικός φορέας συμμορφώνεταιμε συγκεκριμένα συστήματα
ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο
σύστημα οικολογικήςδιαχείρισης και ελέγχου(EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί
σύμφωνα με το άρθρο45 τουΚανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 η ς Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας
συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου(ΕΜΑΣ) και για την κατάρτησητου Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός
761/2001και των αποφάσεων τηςΕπιτροπής 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 άλλακράτη 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 αποδέχεταιεπίσης άλλα αποδεικτικάμέτραπεριβαλλοντικής διαχείρισης, υπό
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενοςοικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα
συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέουσυστήματοςή προτύπουπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης.
(3) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 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
πρότυπαπου αναφέρονται σταεδάφια(1)και (2).

Στήριξη στις
ικανότητες
άλλων φορέων.

ΠαράρτημαΧΙΙ,
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 γιασυγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στιςικανότητες
άλλων φορέων,ασχέτως τηςνομικής φύσηςτων δεσμών τουμε αυτούς:
Νοείται ότι, όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικάπροσόντα που ορίζονταιστο ΠαράρτημαXIΙ, ΜέροςII,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 οισυγκεκριμένεςικανότητες.
(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 αναθέτουσααρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα59,60 και 61κατάπόσον οι φορείς
στις ικανότητεςτων οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεταινα στηριχθεί,πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής και κατάπόσον συντρέχουν λόγοιαποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο57. 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

892

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 σχετίζονταιμετην οικονομική καιχρηματοοικονομικήεπάρκεια,η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητά από τον οικονομικό φορέα και τους φορείς αυτούς να είναι από κοινού
υπεύθυνοιγιατην εκτέλεσητηςσύμβασης.
(5) Υπό τουςιδίους όρουςπου αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4), μια ένωση οικονομικών
φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου45,μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
(6) Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιώντοποθέτησης
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 προσφοράυποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων,
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3)τουάρθρου 45, από έναν από τουςσυμμετέχοντεςστην ένωση
αυτή.
Επίσημοι
κατάλογοι
εγκεκριμένων
οικονομικών
φορέωνκαι
πιστοποίηση από
οργανισμούς
δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου.
Παράρτημα VII.

64.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται είτε να καταρτίζει ή ναδιατηρεί
επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων
υπηρεσιών σε συνεργασία με αρμόδια σώματα ή φορείς, είτε να οργανώσει
σύστημα πιστοποίησης από οργανισμούςπιστοποίησης που τηρούν ταευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατάτην έννοιατουΠαραρτήματος VII.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει στην Επιτροπήκαιστα 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 καταλόγουςπου αναφέρονται στο
εδάφιο (1), καθώςκαι οι προϋποθέσεις που αφορούντην έκδοση πιστοποιητικών
από τους οργανισμούς πιστοποίησης, δυνατόν να προσαρμόζονται από την
ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων.
(β)

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προσαρμόζονται στο
άρθρο63 όσον αφορά τιςαιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονταιαπό οικονομικούς
φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση και επικαλούνταιπόρους 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 τουςστον επίσημο κατάλογο καιότι 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 οιφορείςαυτοίγιατην 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 εκδιδόμενοαπό την αρμόδια αρχή ή
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τοναρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
(β) Στα πιστοποιητικά αυτάαναφέρονται τα δικαιολογητικάβάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση καιη κατάταξηστον ενλόγωκατάλογο.
(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 καταβολήτων εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης και
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των φόρων, μπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο
οικονομικό φορέα,όποτε πρόκειταινα 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 στοκράτοςμέλος τοοποίο έχεικαταρτίσειτον επίσημο κατάλογο.
(6) (α) Οι απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
καλύπτονται από τον επίσημο κατάλογοή το πιστοποιητικό είναι σύμφωνες με το
άρθρο 60,και,ανάλογαμε την περίπτωση, με το άρθρο62.Για την εγγραφή των
οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την
πιστοποίησή τουςδεν απαιτούνται άλλες αποδείξειςή δηλώσειςπλην εκείνων που
ζητούνται από τουςοικονομικούς φορείςτης Δημοκρατίας.
(β) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή,την εγγραφή τουςσε
επίσημο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται, σε ευλόγως
σύντομο χρονικό διάστημα, για την απόφαση της αρχής που καταρτίζει τον
επίσημο κατάλογοή τουαρμόδιουοργανισμού 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
αποδεικτικάμέσα.
(8) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων
κρατών μελών κάθεπληροφορίασχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότιοι
οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς από άλλοκράτοςμέλος διαθέτουν
ισοδύναμη πιστοποίηση.
Περιορισμόςτου
αριθμού των
πληρούντων
τακριτήρια
επιλογής
υποψηφίων που
θακληθούν να
συμμετάσχουν.

65.-(1) Στις κλειστές διαδικασίες,στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, στις
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και στις συμπράξεις καινοτομίας, οι αναθέτουσεςαρχές
δύνανται να περιορίζουν τον αριθμότων πληρούντων τακριτήριαεπιλογήςυποψηφίων, οιοποίοι
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 αναθέτουσεςαρχέςπροσδιορίζουν, στην προκήρυξη τηςσύμβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος,αντικειμενικάκαιχωρίς διακρίσειςκανόνεςή κριτήρια,τα οποία
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, τον ελάχιστοαριθμόυποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν,
σύμφωνα μετοεδάφιο (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 διαλόγουκαι 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.
(4) Οι αναθέτουσεςαρχές 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 αναφέρονταιστο εδάφιο (5)
του
άρθρου58είναιμικρότερος από τον ελάχιστοαριθμό,η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη
διαδικασία,καλώντας τουςυποψηφίουςπου διαθέτουντιςαπαιτούμενες ικανότητες. Στο πλαίσιο
της ιδίαςδιαδικασίας,η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαμβάνει άλλους οικονομικούς φορείς που δεν
υπέβαλαν αίτησησυμμετοχής ή υποψηφίουςπου δενπληρούν τιςαπαιτούμενεςικανότητες.
Περιορισμόςτου
αριθμού των
προσφορών και
των λύσεων.

66. Όταν οι αναθέτουσεςαρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού
των προς διαπραγμάτευση προσφορών, κατάταοριζόμεναστο εδάφιο (9)τουάρθρου 26 ή των
προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) του άρθρου 27, πραγματοποιούν
αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσηςπου αναφέρονται στα έγγραφα
της διαδικασίαςσύναψης σύμβασης. Στην τελικήφάση, ο αριθμόςαυτόςπρέπει να επιτρέπει τη
διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός
προσφερόντων,λύσεων ή προεπιλεγμένων υποψηφίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6–ΑΝΑΘΕΣΗΤ Ω Ν 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 αναθέτουσεςαρχές
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 καιοι 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 καιμόνο βάσειποιοτικών 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
διαδικασίαςσύναψης της σύμβασης.
(4) Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας
σύμβασης, εφόσονσυνδέονται με τα έργα,τιςπρομήθειες ή τιςυπηρεσίες που θα παρασχεθούν
στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα
στάδιατουκύκλου ζωής της,περιλαμβανομένων καιτων παραγόντων που εμπλέκονται:
(α) Στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω
έργων,προμηθειών ή υπηρεσιών ή
(β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλουσταδίουτουκύκλου ζωής της
έστω καιαν οιενλόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέροςτηςυλικήςυπόστασής της.
(5) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης
ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσααρχή. Τα κριτήρια ανάθεσηςπρέπει 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 αναθέτουσεςαρχές επαληθεύουν αποτελεσματικά την
ακρίβειατων πληροφοριών καιαποδείξεων τιςοποίες 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 βάσειτηςτιμής:
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Νοείται ότι,η στάθμιση αυτήμπορεί να εκφράζεται μετην πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης
μετοκατάλληλομέγιστο εύρος:
Νοείται περαιτέρω ότι,σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς
λόγους,η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τακριτήριαμεφθίνουσα 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 βαρύνειτην αναθέτουσα αρχή ή άλλουςχρήστες,όπως:
(i)

τοκόστοςπου σχετίζεταιμετην απόκτηση,

(ii)

τοκόστοςχρήσης, όπωςγιατην κατανάλωση ενέργειας καιάλλων πόρων,

(iii)

τοκόστος συντήρησης,

(iv)

το κόστος που αφορά το τέλος του κύκλου ζωής, όπως το κόστος της
συλλογής καιτης ανακύκλωσης·

(β) το κόστος που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες που
συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή τα έργαστη 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 καιάλλων εκπομπών ρύπων,καθώς καιτοκόστος γιατον 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 ταδεδομέναπου πρέπει να υποβάλουν οιπροσφέροντεςκαι τημέθοδο
που θαχρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση τουκύκλου ζωής, βάσει των εν λόγω
δεδομένων.
(β) Η μέθοδοςπου χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται σε
περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες οφείλει να πληροί το σύνολο των
ακόλουθων προϋποθέσεων:
(i)

ΠαράρτημαXIII.

να βασίζεταισε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό
τρόπο καιδεν 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 είναιπροσιτή σεόλαταενδιαφερόμεναμέρη,

(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 ΣΔΣ 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 εφαρμόζεταιγια την αξιολόγηση του κόστους
κύκλου ζωής.

(β)

Κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της παραγράφου (α) περιλαμβάνεται στο
ΠαράρτημαXIII.

(γ) Σε περίπτωσηπου η Επιτροπή επικαιροποιήσει τον κατάλογοπου περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΧΙΙΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων με Διάταγμα της δυνάμει του άρθρου 94 τροποποιεί αναλόγως το
Παράρτημα ΧΙΙΙ του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τις αναθέτουσες
αρχές.
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Ασυνήθιστα
χαμηλές
προσφορές.

69.-(1)Ότανοιπροσφορέςφαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σεσχέση μεταέργα,τιςπρομήθειες
ή τιςυπηρεσίες,οιαναθέτουσες αρχέςαπαιτούν από τουςοικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμήή τοκόστοςπου προτείνουν στην προσφορά.
(2)Οι εξηγήσειςπου αναφέρονταιστο εδάφιο (1)μπορούν να αφορούνιδίως:
(α) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας
παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών·
(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικάευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση
τουέργου
(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται
από τον προσφέροντα·
(δ) τησυμμόρφωση προς τιςυποχρεώσεις τουεδαφίου (3)τουάρθρου4
(ε) τησυμμόρφωση προς τιςυποχρεώσεις τουάρθρου71
(στ) τοενδεχόμενο χορήγησης κρατικήςενίσχυσης στον προσφέροντα.
(3) (α) Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες,σε συνεννόηση με
τονπροσφέροντα.
(β)

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν
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).

(γ)

Η αναθέτουσααρχή απορρίπτει την προσφορά,εάν διαπιστώσει ότιη προσφορά
είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότιδεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις
τουεδαφίου(3)τουάρθρου4.

τα

(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 καιεφόσον
αυτός δεν είναισε θέσηνα αποδείξει,εντόςεύλογηςπροθεσμίας την οποία ορίζειηαναθέτουσα
αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του
Άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσααρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις
συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
ενημερώνει την Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 –ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όροι εκτέλεσης
της σύμβασης.

70. Οι αναθέτουσεςαρχές 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
καινοτομίακαιτην απασχόληση.

Υπεργολαβία.

71.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου(3) του άρθρου 4
από υπεργολάβους εξασφαλίζεται,μέσω ενδεδειγμένηςδράσης,από τιςαρμόδιεςΥπηρεσίες της
Δημοκρατίας,οιοποίες ενεργούνεντόςτων ορίων τηςευθύνηςκαιτηςαρμοδιότητάς τους.
(2)Στα έγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψης τηςσύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί ναζητεί
από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του τοτμήμα της σύμβασης που προτίθεται
να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
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

που
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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 αντιρρήσειςως προς αδικαιολόγητες πληρωμές.Οι ρυθμίσειςπουαφορούν
αυτόν τοντρόπο πληρωμής ορίζονται σταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης.
(4)Τα εδάφια(1)έως(3)δεναίρουντην ευθύνη τουοικονομικούφορέαστον οποίο
ανατέθηκεη δημόσιασύμβαση.
(5)(α) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων καιόσον αφορά υπηρεσίεςπου πρόκειταινα
παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσαςαρχής,
μετάτην ανάθεσητηςσύμβασης καιτοαργότερο κατάτην έναρξητηςεκτέλεσής της,ο
οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση αναφέρει στην
αναθέτουσααρχή τοόνομα, ταστοιχείαεπικοινωνίας καιτουςνόμιμους εκπροσώπους
των υπεργολάβων του,οιοποίοιδραστηριοποιούνται σταενλόγω έργακαι υπηρεσίες,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο οικονομικός φορέας, στον
οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτεαλλαγή
των πληροφοριών αυτών,κατάτηδιάρκειατηςσύμβασης,καθώςκαιτιςυποχρεωτικές
πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους, τους οποίους χρησιμοποιεί εν
συνεχείασταενλόγω έργακαι υπηρεσίες.
(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), οι
απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των
υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο59.Τα εφαρμοστικά μέτραβάσει του εδαφίου
(7), μπορούν να προβλέπουν ότιοι υπεργολάβοι,οι οποίοι παρουσιάζονται μετάτην
ανάθεση τηςσύμβασης,προσκομίζουν ταπιστοποιητικά καιλοιπά δικαιολογητικάαντί
τηςυπεύθυνηςδήλωσης.
(γ) Η παράγραφος(α)δενισχύει γιατους προμηθευτές.
(δ) Οι αναθέτουσες αρχέςδύνανταινα επεκτείνουν τιςυποχρεώσεις της παραγράφου (α),
ως ακολούθως:
(i) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσωναφορούν
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση
εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτέςπου συμμετέχουν σε
συμβάσειςέργωνή υπηρεσιών,
(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονομικού φορέα, στον οποίο
ανατέθηκεη δημόσιασύμβαση καιούτωκαθ'εξήςστην αλυσίδα υπεργολαβίας.
(6) Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4,
λαμβάνονταιενδεδειγμέναμέτρα, όπως:
(α) Ότανη σύμβαση προβλέπει μηχανισμό από κοινού ευθύνηςμεταξύυπεργολάβων
και του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, οι σχετικοί
μηχανισμοί εφαρμόζονται σύμφωνα μετους όρουςτουεδαφίου(3)τουάρθρου4
(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 6 1 , 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 εφαρμογήτων εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων δύναταινα ρυθμίζειπεραιτέρω με Διάταγματα εν λόγω μέτρα. Μετον τρόπο αυτό,
δυνατόν να περιορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής,ιδίως όσον αφορά ορισμέναείδη συμβάσεων,
ορισμένεςκατηγορίες αναθετουσώναρχών ή οικονομικών φορέων ή ορισμένα ποσά.
Τροποποίηση
συμβάσεων κατά
τηδιάρκειάτους.

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
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ρητρών
αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεχομένως, ρητρών
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων. Οι εν λόγω ρήτρεςορίζουν το πεδίο και τη
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τις
προϋποθέσεις υπό τιςοποίεςμπορούν να χρησιμοποιηθούν:
Νοείται ότι, οι ως άνω τροποποιήσεις ή προαιρέσεις απαγορεύεται να
μεταβάλουν τησυνολική φύση τηςσύμβασης ή τηςσυμφωνίας -πλαίσιo
(β) για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή προμήθειεςαπό τον ανάδοχο στον οποίο
αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση, τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα και δεν
περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση,ότανη αλλαγήαναδόχου:
(i)

Δεν 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)

θασυνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών
για την αναθέτουσααρχή:
Νοείται ότι, η όποια αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50%τηςαξίας
της αρχικής σύμβασης. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ο
περιορισμός αυτόςισχύει γιατην αξίακάθετροποποίησης. Οιεπακόλουθες
τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρμογής
τουπαρόντος Νόμου

(γ) ότανπληρούνται οιακόλουθες σωρευτικέςπροϋποθέσεις:
(i)

η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούναπό μια επιμελήαναθέτουσααρχή,

(ii)

η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τησυνολική φύσητης 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 αποφυγήτηςεφαρμογήςτουπαρόντος Νόμου

(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο ανατέθηκεαρχικά η
σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή,συνεπεία:
(i)

ρητής ρήτραςαναθεώρησης ή προαίρεσης,σύμφωνα με την παράγραφο
(α), ή

(ii)

μερικήςή ολικήςδιαδοχής τουαναδόχου στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η
σύμβαση, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της
ανάληψης δραστηριοτήτων, της συγχώνευσης, της εξαγοράς και της
αφερεγγυότητας,από άλλοοικονομικό 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 αποφυγήτηςεφαρμογής τουπαρόντος 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 μετοάρθρο71

(ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, δεν είναι
ουσιώδειςκατάτην έννοιατουεδαφίου (4):

Παράρτημα V,
ΜέροςΖ.

Νοείται ότι,οιαναθέτουσες αρχέςπου 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 μετοάρθρο50.
(2)Χωρίς να απαιτείται επαλήθευσηαν τηρούνταιοιπροϋποθέσεις των παραγράφων (α) έως
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(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 κατώτερηκαι
των δύοακόλουθων τιμών:
(α) Των κατώτατων ορίων τουάρθρου9 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
συμβάσεις έργων:
Νοείται ότι,η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλειτη συνολική φύση της
σύμβασης ή τηςσυμφωνίας -πλαίσιο. Ότανεπέρχονται 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 στιςπαραγράφους
(β) και (γ) του εδαφίου (1) η προσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς όταν η σύμβαση
περιλαμβάνειρήτρα αναπροσαρμογής τιμών.
(4) Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται
ουσιώδης κατάτην έννοια τηςπαραγράφου(ε)του εδαφίου (1), όταν καθιστάτη σύμβαση ή την
συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική,ως προς το χαρακτήρα,από εκείνηη οποία συνήφθη
αρχικώς. Εν πάση περιπτώσει, με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), η τροποποίηση
θεωρείται ουσιώδης ότανπληρούται μιααπό τιςακόλουθες 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
συμμετέχοντεςστηδιαδικασίασύναψης 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
συμφωνίας-πλαίσιο˙

το αντικείμενο της σύμβασης ή της

(δ) όταν νέοςανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η
σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο
(δ)τουεδαφίου (1).
(5) Απαιτείταινέαδιαδικασίασύναψης σύμβασης σύμφωνα μετον παρόντα Νόμογια
τροποποιήσεις των διατάξεωνδημόσιαςσύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατάτηδιάρκειάτους
διαφορετικέςαπό τιςπροβλεπόμενες σταεδάφια (1)και (2).
Τερματισμός
συμβάσεων.
Κεφ. 149.
22(Ι)του 1995
99(Ι)του 2013.

73. Οι αναθέτουσεςαρχές 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
διάρκειατηςεκτέλεσήςτης,εφόσον αποδειχθεί ότι:
(α)

Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύβασης,η οποία απαιτήθηκεδυνάμειτουάρθρου 72˙

(β) ο ανάδοχος, τη στιγμή της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονταιστο άρθρο 57 εδάφιο (1) και, ως εκ τούτου,θα
έπρεπε να έχειαποκλειστείαπό τηδιαδικασίασύναψης της σύμβασης˙
(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρήςπαραβίασης των
υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
Άρθρου258τηςΣΛΕΕ.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΥΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάθεση
συμβάσεων για
κοινωνικές και
άλλεςειδικές
υπηρεσίες.
Παράρτημα XΙV.

74. Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλεςειδικέςυπηρεσίες, οι οποίεςαναφέρονται
στο Παράρτημα XΙV, ανατίθενταισύμφωνα μετοπαρόν Κεφάλαιο,εφόσονη αξίατων συμβάσεων
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου(1) του
άρθρου 9.

Δημοσίευση
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 τουςακόλουθους τρόπους:

Παράρτημα V,
Μέρος Η.
Παράρτημα V,
Μέρος Θ.

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίεςπου αναφέρονται
στο Παράρτημα V, Μέρος Η, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που
αναφέρονται στο άρθρο50, ή
(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
ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς τοενδιαφέρον τις:
Νοείται ότι,τοπαρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωσηπου θα μπορούσε
να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τιςδιατάξεις
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
άρθρο50:
Νοείται ότι,οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε
τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το
αργότεροτριάντα(30)ημέρεςμετάτηλήξηεκάστου τριμήνου.
(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονταιστο παρόν άρθρο δημοσιεύονται
σύμφωνα με τοάρθρο50.

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
τουπαρόντος Κεφαλαίουγίνεταιμεβάση την ακόλουθηδιαδικασία:
(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’αναλογίατοεδάφιο (5)τουάρθρου57 ˙

(β) ταέγγραφα τηςδιαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως,
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίεςκρίνει σκόπιμες η αναθέτουσα
αρχή˙
(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικάστα έγγραφατης 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,τηςσυνέχειας, τηςδυνατότητας πρόσβασης, τουοικονομικά προσιτού χαρακτήρα,της
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων
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κατηγοριών χρηστών,συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων καιτων ευάλωτων ομάδων, τη
συμμετοχή καιτην ενδυνάμωση των χρηστών καιτην καινοτομία.
(3) (α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της
προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστησχέση 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
διαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους
εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες γιατοπαρόν άρθρο,λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτωντων 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 διαδικασίεςανάθεσης
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 αναφερόμενηστο εδάφιο(1)παροχήυπηρεσιών
(β) τα κέρδηνα επενδύονται εκ νέου,ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η
διανομή ή αναδιανομή κερδών θαπρέπει να γίνεται σεσυμμετοχική 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 άρθροκατά την
τελευταία τριετία.
(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται
(1)δεν υπερβαίνει τατρία έτη.

με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 –ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝΤΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πεδίοεφαρμογής.

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 στουςσυμμετέχοντες.
(2)Στις περιπτώσεις τηςπαραγράφου(α)του εδαφίου (1),το κατώτατοόριο που αναφέρεται
στο άρθρο 9 υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία,χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
των ενδεχόμενων απονεμόμενων
βραβείων
καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών γιατουςσυμμετέχοντες.
(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 σεανάθεση τέτοιουείδους σύμβασης.

ή
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Προκηρύξειςκαι
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 τουεδαφίου(4)τουάρθρου
29,αναφέρουν την πρόθεσή τουςαυτήστην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.
(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν
γνωστοποίηση μετααποτελέσματατουδιαγωνισμού, σύμφωνα μετοάρθρο50,καιείναισεθέση
να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής:
Νοείται ότι, επιτρέπεται να μην δημοσιεύονται πληροφορίεςσχετικά με τα αποτελέσματατου
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 μεταξύτων παρόχων υπηρεσιών.

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

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 5 1 . Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο ΠαράρτημαV, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη μορφή τυποποιημένων
εντύπων.

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν
διαδικασίεςπροσαρμοσμένες στιςδιατάξεις τουΜέρους Ι καιτουπαρόντος Κεφαλαίου.

(2)Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:
(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή
κράτουςμέλους·
(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι,δυνάμει της νομοθεσίας
της Δημοκρατίας ή κράτουςμέλους,είτε φυσικά,είτενομικά 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,καισε κάθεπερίπτωσηο αριθμόςυποψηφίων που καλούνταινα συμμετάσχουν πρέπει
να είναιεπαρκής ώστε να εξασφαλίζεταιπραγματικός ανταγωνισμός.
Σύνθεση κριτικής
επιτροπής.

81. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεταιαποκλειστικά από φυσικάπρόσωπα 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 τηςκριτικής επιτροπής διαθέτει τοπροσόν αυτόή άλλοισοδύναμο προσόν.

Αποφάσειςτης
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 τουδιαγωνισμού 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,
καθώςκαιτιςπαρατηρήσεις τηςκαικάθεσημείο που μπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.
(4) Τηρείται ανωνυμία μέχρι
επιτροπή.

τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική

(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.
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(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά τουδιαλόγουμεταξύτων μελών τηςκριτικής επιτροπής
και των υποψηφίων.
ΜΕΡΟΣ IV –ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Επιβολή.

83.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστείη ορθή και αποτελεσματική εφαρμογήτου παρόντος
Νόμου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες
συμβάσεις,η ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων εκτελεί,τουλάχιστονταακόλουθακαθήκοντα:
(α) Παρακολουθείτην εφαρμογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων
(β) όταν εντοπίζει,ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών,συγκεκριμένες
παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα,έχει την εξουσίανα προβαίνει σε σχετικές
διορθωτικέςσυστάσειςή/καιυποδείξειςπρος την αναθέτουσααρχή.Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με τιςεν λόγω συστάσειςήυποδείξεις,
η ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων δύναται,εάντοκρίνει σκόπιμο:
(i)

να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες
παραβιάσεις του άρθρου29, για έκδοση σχετικής απόφασης,της οποίας
δυνατόν να προηγείται η λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα
ενδιαφερόμεναμέρη,είτεοργανωμέναείτε όχι,καθώςκαιάλλαπρόσωπα ή
φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίεςπροσφυγής σύμφωνα με τον
περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον ΤομέατηςΣύναψης των Δημοσίων
Συμβάσεων Νόμο,

(ii)

να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες
παραβιάσεις των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (i), για χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα
ενδιαφερόμεναμέρη,είτεοργανωμέναείτε όχι,καθώςκαιάλλαπρόσωπα ή
φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίεςπροσφυγής,σύμφωνα με τον
περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον ΤομέατηςΣύναψης των Δημοσίων
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 διαβούλευσηςμε την
Ελεγκτική Υπηρεσία τηςΔημοκρατίαςκαι αφού ληφθούν υπόψη οιαπόψεις
της αναθέτουσαςαρχής

104(Ι)του2010
174(Ι)του2011.

(γ)

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών
πολιτικών τηςΔημοκρατίαςστην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγεισε σχετική ετήσια έκθεση, την
οποία δημοσιεύειμέχριτις31Μαρτίουκάθε έτους
(ε) μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την
ερμηνείακαιτην εφαρμογήτηςνομοθεσίαςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης σχετικάμετις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να βοηθούνταιοι αναθέτουσες
αρχές και οι οικονομικοί φορείς,ιδίως οι ΜΜΕ,στην ορθήεφαρμογή των σχετικών
κανόνων και
(στ)

παρέχει υποστήριξη στις αναθέτουσεςαρχές όσον αφορά το σχεδιασμό και τη
διεξαγωγήτων διαδικασιών σύναψηςσύμβασης.

(2) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1)
τίθενται στηδιάθεσητουκοινούμετακατάλληλαμέσαπληροφόρησης.
(3) (α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως το σημείο αναφοράςγια τη
συνεργασία της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της
νομοθεσίαςπερί διαδικασιών σύναψηςδημοσίων συμβάσεων.
(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζειστην Επιτροπή μέχρι την 18 η Απριλίου 2017και
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στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης
περίπτωση:

(4) (α)
208του1991
70(Ι)του 1995.

η οποία περιλαμβάνει, κατά

(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
συμβάσεων, καθώςκαι

(iii)

την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων
απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων
σοβαρών παρατυπιών στον τομέατων συμβάσεων.

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

Ανεξαρτήτωςοποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά
την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών, τουλάχιστον κατά τη διάρκειατης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές
διατηρούν αντίγραφαόλων των συμβάσεων που συνάπτονται και των οποίων η
αξίαισούταιή είναιμεγαλύτερη από:
(i)

1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται
δημόσιεςσυμβάσεις υπηρεσιών·

για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή

(ii)

10.000.000ευρώ,ότανπρόκειταιγιαδημόσιεςσυμβάσεις έργων.

(β) Οι αναθέτουσες αρχέςπαρέχουν πρόσβαση στιςενλόγω συμβάσεις:
Νοείται ότι, οι αναθέτουσεςαρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε
συγκεκριμένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων 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.

138(Ι)του2001
37(Ι)του 2003
105(Ι)του 2012.
Χωριστές εκθέσεις
σχετικά μετις
διαδικασίες
ανάθεσης
συμβάσεων.

84.-(1) Για κάθεσύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτεταιαπό τον παρόντα Νόμο και
κάθε συγκρότηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσεςαρχές συντάσσουν γραπτή
έκθεση,η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) Την επωνυμία καιτηδιεύθυνσητηςαναθέτουσας αρχής,τοαντικείμενοκαιτηναξία
της σύμβασης, τηςσυμφωνίας-πλαίσιο ή τουδυναμικού συστήματος αγορών·
(β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της ποιοτικής επιλογής ή/και τον περιορισμό
τουαριθμούσύμφωνα μεταάρθρα65και66,καισυγκεκριμένα:
(i)

Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων καιτηναιτιολόγηση
της επιλογήςτους·

(ii)

τοόνομα των απορριφθέντωνυποψηφίων ή προσφερόντων καιτους λόγους
της απόρριψήςτους·

(γ) τουςλόγους τηςαπόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθισταχαμηλές·
(δ) την επωνυμία τουαναδόχου και την αιτιολόγηση τηςεπιλογής τηςπροσφοράςκαι,
όταν είναιγνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο το οποίο ο
ανάδοχος προτίθεταινα αναθέσει υπό μορφήυπεργολαβίας σε τρίτους ότανείναι
γνωστές κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τις επωνυμίες των υπεργολάβων
τουκύριουαναδόχου, εάνσυντρέχειπερίπτωση·
(ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγματεύσεις και τους
ανταγωνιστικούς διαλόγους, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 και
δικαιολογούν τηχρήση 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
διαδικασίαςαυτής·
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(ζ)

κατά περίπτωση, τουςλόγουςγιατουςοποίους η αναθέτουσααρχή αποφάσισε να
μην αναθέσει σύμβαση ή συμφωνία -πλαίσιο ή να συγκροτήσειδυναμικό σύστημα
αγορών·

(η)

κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την
ηλεκτρονικήυποβολή άλλαμέσαεπικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών·

(θ)

κατά περίπτωση, τις συγκρούσεις συμφερόντων
επακόλουθαμέτραπου ελήφθησαν:

που εντοπίστηκαν και τα

Νοείται ότι, γραπτή έκθεση δεν απαιτείται για συμβάσεις βασιζόμενες σε
συμφωνίες -πλαίσιο, εφόσονσυνάπτονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου
30 ή την παράγραφο(α)τουεδαφίου(6)τουάρθρου30:
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
δύνανταινα παραπέμπουν στηγνωστοποίηση αυτή.
(2) Οι αναθέτουσες αρχέςτεκμηριώνουν την πρόοδο τηςδιεξαγωγής 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 αιτιολογούντις
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 εγγράφωντηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης, τον διάλογο ή
τη διαπραγμάτευση(εφόσον διεξήχθη),την επιλογήκαιτην ανάθεση τηςσύμβασης.Ανεξαρτήτως
οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείου κατά την έννοια του περί
Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, η τεκμηρίωση
διατηρείταιτουλάχιστον γιαπερίοδοτριών ετών από την ημερομηνίαανάθεσηςτης σύμβασης.
(3) Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή
κατόπιν αιτήσεωςτης.Η εν λόγω έκθεσηγνωστοποιείται επίσης καιστην ΕλεγκτικήΥπηρεσία της
Δημοκρατίας,εφόσον ζητηθεί.
Στοιχείαεκθέσεων
και στατιστικών.
Παράρτημα VIII.

85.-(1)(α) Η ΑρμόδιαΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων αξιολογεί την ποιότητακαιτην πληρότητα
των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούναπό τιςαναφερόμενες σταάρθρα47,48,
49,75και79προκηρύξεις καιγνωστοποιήσεις που δημοσιεύονταισύμφωνα μετο
Παράρτημα VIII.
(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων πουαναφέρονται
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 άρθρου79, η
Αρμόδια ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων ζητείσυμπληρωματικές πληροφορίες από τις
αναθέτουσεςαρχές.
(2) (α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεσησχετικά με τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που θακαλύπτονταν από τον παρόντα νόμο εάν
η αξίατουςυπερέβαινετοσχετικό κατώτατοόριοπου ορίζεται στο άρθρο 9,μαζί με
εκτίμηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίαςτων εν λόγω συμβάσεων εντόςτης
καλυπτόμενης περιόδου.
(β) Η έκθεσηαυτήμπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεσηπου αναφέρεται στοάρθρο
83 εδάφιο(3).
(3) (α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει στην Επιτροπή πληροφορίες
σχετικά με τη θεσμικήοργάνωση της Δημοκρατίας 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 εφαρμογήτων ενλόγω κανόνων.
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(β) Οι πληροφορίεςαυτέςμπορούν να ενσωματώνονται στην έκθεσηπου αναφέρεται
στο άρθρο83εδάφιο (3).
Διοικητική
συνεργασία.

138(Ι)του2001
37(Ι)του2003
105(Ι)του 2012.

86.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρειαμοιβαία υποστήριξη στα κράτη
μέλη και λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να
διασφαλίσει την ανταλλαγήτων πληροφοριών σχετικά με ζητήματαπου αναφέρονται σταάρθρα
39,40, 41, 57, 59, 62 και64.
(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1) η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον περί
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε
σχετικό μετην πρόσβαση σεέγγραφα νόμο.
ΜΕΡΟΣ V –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Συμβάσεις
εκτιμώμενηςαξίας
κατώτερης των
κατωτάτων
ποσών.

87.-(1) Στις συμβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογήςτου παρόντος
Νόμου, δυνάμει των άρθρων 11 έως 16 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία,εκτός ΦΠΑ, είναι
κατώτερη των κατωτάτων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο9, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία,
τα ΜέρηΙ,ΙΙ, ΙΙΙ καιΙV, με εξαίρεσητιςακόλουθες διατάξεις:
(α) Άρθρο 24 εδάφια (2) έως (5),άρθρο 25 εδάφια (2) και , (5) έως (8), άρθρο 26
εδάφια(3)και(4),άρθρο 27εδάφιο(2)καιάρθρο 28εδάφιο(5) (προθεσμίες)·
(β) άρθρο 44(καθορισμός προθεσμίαςπαροχής πρόσθετων πληροφοριών)·
(γ) άρθρο 47(προκαταρκτικέςπροκηρύξεις)·
(δ) άρθρο 48(προκηρύξεις σύμβασης)·
(ε) άρθρο 49(γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·
(στ)

άρθρο 50 (σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων)·

(ζ) άρθρο51(δημοσίευσησε εθνικόεπίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία
Εκδόσεων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης)·
(η) άρθρο 52 εδάφια (1) παράγραφοι(β) δεύτερηπρόταση και (γ) δεύτερη πρόταση
και (2)(προθεσμίεςπαροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·
(θ) ΜέροςΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικέςυπηρεσίες), εκτός τουάρθρου
76 εδάφιο (1),όπου είναιδυνατόνα τύχειεφαρμογής·
(ι)

άρθρο 79(προκηρύξειςκαιγνωστοποιήσεις γιαδιαγωνισμούς μελετών)·

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην ειδική
περίπτωση του άρθρου17 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία,εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των
ορίων που προβλέπονται στοενλόγω 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 Μέροςκαι των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή
υπερβαίνει τις50.000 ευρώ.
Προκήρυξη
σύμβασης.
Παράρτημα V,
Μέρος Κ.

88. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90, για συμβάσεις και
διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσεςαρχές δημοσιεύουν
προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, Μέρος Κ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον
εγχώριο τύπο.
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Προθεσμίες.

89.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία,η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τιςαναθέτουσεςαρχές δεν δύναται να είναιμικρότερητων δεκατεσσάρων (14)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για
δημοσίευσή τηςστην ΕπίσημηΕφημερίδατηςΔημοκρατίας,σύμφωνα με τοάρθρο
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 Δημοκρατίας.
(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από
την αναθέτουσααρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρεςπριν 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),ανάλογαμετην περίπτωση.
(2) (α) Στην κλειστή διαδικασία, η 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 Δημοκρατίας,
σύμφωνα με τοάρθρο88.Μετην επιφύλαξητουάρθρου25 εδάφιο (6),η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την
ημερομηνία τηςπρόσκλησης 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 είναιμικρότερη των δέκα(10)
ημερών από την ημερομηνία τηςπρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από
την αναθέτουσααρχή, είναιτέσσερις(4)ημέρεςπριν από τηλήξη των προθεσμιών
που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο(β),ανάλογαμετην περίπτωση.
(3) (α) Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση η ελάχιστη προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσεςαρχές
δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 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
ΕφημερίδατηςΔημοκρατίας,σύμφωνα μετοάρθρο88.

Συνοπτικές
διαδικασίες.

90.-(1)Για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία,εκτόςΦ.Π.Α,δεν υπερβαίνει:
(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η
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αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείαςτη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί
η προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασίασύναψης 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, κατάτην κρίση της,αριθμόοικονομικών φορέων·
(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργακαι τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή τα
κατώτατα όριαόταν πρόκειται γιαδημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, που
προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, μεβάση την ακόλουθη διαδικασία:
(i)

Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης 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 φορείςπρέπει 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 αναθέτουσαςαρχής μέχρι
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για
την υποβολή των προσφορών.

(2) Οι αναθέτουσεςαρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτμηση των συμβάσεων με
σκοπότην ευνοϊκήεφαρμογήτων διατάξεων τουπαρόντος άρθρου.
(3) Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων
Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των
συμβάσεων που συνήφθησαν βάσειτουπαρόντος άρθρου,γιαποσάπέραν των 2.000ευρώ.
ΜΕΡΟΣ VI –ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 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 εκτέλεσηςτων εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει του παρόντος Νόμου
και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η
αποκάλυψη αυτήγίνεται:
(α) Σε σχέση με την ορθήάσκηση των καθηκόντων, είτε αυτού,είτε άλλουπροσώπου,
δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών
μεβάση ρητήοδηγίααπό αρμόδια αρχή·
(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς
οποιασδήποτε διαδικασίαςενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.
(2)Υπό την επιφύλαξητου εδαφίου (1),πρόσωπο το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή
λαμβάνειοποιαδήποτε πληροφορίασεσχέση μεδιαδικασίαανάθεσηςμιας 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 αναφερόμενοστο εδάφιο (1)
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί
σύμφωνα μετιςδιατάξεις αυτού· ή
(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, οποιασδήποτε αρχής,
σώματος ή επιτροπής ή οποιουδήποτε μέλουςαυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή
αξιωματούχο, κατάτην άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται
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δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,
σεσχέσημε οποιαδήποτε διαδικασία,εξέταση,διευκρίνιση, αξιολόγηση,εκτίμηση ή
οτιδήποτε έγινεσχετικό μεδιαδικασία 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.
(5)Ουδεμία ποινικήδίωξη γιααδίκημα δυνάμει τουπαρόντος άρθρουασκείται,παρά μόνο με
την έγκριση τουΓενικού Εισαγγελέατης Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ VII –ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Αρμόδιας
Αρχής
Δημοσίων
Συμβάσεων.

92.Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο, η
Αρμόδια ΑρχήΔημοσίωνΣυμβάσεων έχειεξουσία:
(α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της
τήρησης τουπαρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονταιδυνάμει αυτού
(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσεςαρχές,για
την ορθή εφαρμογήτων διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως για τους σκοπούς
τουάρθρου83
(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)
τουεδαφίου(1)τουάρθρου85
(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού
(ε) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τιςαποφάσειςτηςΕπιτροπής
(στ)

Κανονισμοί.

να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην
Επιτροπή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον
παρόντα Νόμο.

93.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματοςπου χρήζει ή είναι
δεκτικό καθορισμού καιγενικά γιατην καλύτερηεφαρμογήτων διατάξεων τουπαρόντος Νόμου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου(1),οι Κανονισμοί δύναται
να προβλέπουν γιαόλαή μερικάαπό ταακόλουθαθέματα:
(α) Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού των διαδικασιών που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·
(β) τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογήτων διαδικασιών που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·
(γ) τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο2 του Μέρους ΙΙ
τουπαρόντος 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 κατάθεσήτους.Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους
Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήνταημερών παρέλθειάπρακτη, οιΚανονισμοί δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενταισε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής
τους.

Διατάγματα.

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

95.-(1)Υπό την επιφύλαξητου εδαφίου (2),ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή
τουστην ΕπίσημηΕφημερίδατης Δημοκρατίας.
(2) Κατάπαρέκκλιση από τοεδάφιο(1)τουπαρόντος άρθρου,
(α) η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου55 αναβάλλεταιμέχρι την 18 η 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 τοάρθρο52,
(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55
αναβάλλεται μέχρι την 18 η Οκτωβρίου 2017,
(γ)

Κατάργηση.
12(Ι)του2006
91(Ι)του2010
40(Ι)του2011
176(Ι)του2011
75(Ι)του2012.

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 τοάρθρο55,

(ii)

ταχυδρομείο,ή άλλοκατάλληλομέσο,

(iii)

τηλεομοιοτυπία,

(iv)

συνδυασμό αυτών των μέσων.

(δ)

η εφαρμογήτηςπαραγράφου(ε)του εδαφίου(2)τουάρθρου59 αναβάλλεταιμέχρι
την 18 η Απριλίου 2018 και του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου μέχρι την 18 η
Οκτωβρίου 2018.

(ε)

η εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου61αναβάλλεταιμέχρι την 18 η Οκτωβρίου
2018.

96.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου
(2), κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του
παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 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 καιτοσχετικό 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 κατάτοδυνατό σύμφωνα μετιςδιατάξειςτουπαρόντος Νόμου:
Νοείται ότι,η εφαρμογήτουπαρόντος Νόμου σε εκκρεμείςδιαδικασίεςδεν δύναται να έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν
οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’εφαρμογήτου καθεστώτος
που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξηςτηςισχύος τουπαρόντος Νόμου.
(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής,
ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου,οιΚανονισμοί που ίσχυαν κατάτην ημερομηνία έναρξης τηςισχύος τουπαρόντος Νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ(*)
(άρθρο 2)

ΠροεδρίακαιΠροεδρικό Μέγαρο
Υπουργικό Συμβούλιο
Βουλήτων Αντιπροσώπων
Δικαστική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία τηςΔημοκρατίας
ΕλεγκτικήΥπηρεσία τηςΔημοκρατίας
ΕπιτροπήΔημόσιας Υπηρεσίας
ΕπιτροπήΕκπαιδευτικής Υπηρεσίας
ΓραφείοΕπιτρόπου Διοικήσεως
ΕπιτροπήΠροστασίας Ανταγωνισμού
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Γενική Διεύθυνση ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Γενικό Λογιστήριο τηςΔημοκρατίας
ΓραφείοΕπιτρόπουΠροστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΓραφείοΕφόρουΕλέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Υπουργείο Άμυνας
Εφοριακό Συμβούλιο
ΓραφείοΕπιτρόπουΝομοθεσίας καιΕπιτρόπουΠροστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού
Υπουργείο Γεωργίας,Αγροτικής Ανάπτυξης καιΠεριβάλλοντος
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Τμήμα Γεωργίας
ΚτηνιατρικέςΥπηρεσίες
Τμήμα Δασών
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα ΓεωλογικήςΕπισκόπησης
Τμήμα Μετεωρολογίας
Τμήμα Αναδασμού
Υπηρεσία Μεταλλείων
ΙνστιτούτοΓεωργικών Ερευνών
Τμήμα ΑλιείαςκαιΘαλάσσιων Ερευνών
Τμήμα Περιβάλλοντος

ΥπουργείοΔικαιοσύνηςκαιΔημοσίαςΤάξεως
Αστυνομία
ΠυροσβεστικήΥπηρεσία Κύπρου
ΤμήμαΦυλακών

ΥπουργείοΕνέργειας,Εμπορίου,ΒιομηχανίαςκαιΤουρισμού
Τμήμα ΕφόρουΕταιρειώνκαιΕπίσημουΠαραλήπτη

ΥπουργείοΕργασίας,ΠρόνοιαςκαιΚοινωνικώνΑσφαλίσεων
ΤμήμαΕργασίας
Υπηρεσία ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων
Τμήμα Υπηρεσιών ΚοινωνικήςΕυημερίας
ΚέντροΠαραγωγικότητας Κύπρου
ΑνώτεροΞενοδοχειακόΙνστιτούτοΚύπρου
Τμήμα ΕπιθεώρησηςΕργασίας
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Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων μεΑναπηρίες

Υπουργείο Εσωτερικών
ΕπαρχιακέςΔιοικήσεις
Τμήμα Πολεοδομίαςκαι Οικήσεως
Τμήμα ΑρχείουΠληθυσμούκαιΜετανάστευσης
Τμήμα ΚτηματολογίουκαιΧωρομετρίας
ΓραφείοΤύπουκαιΠληροφοριών
ΠολιτικήΆμυνα
Υπηρεσία ΜέριμναςκαιΑποκαταστάσεωςΕκτοπισθέντων
Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών
Τμήμα Τελωνείων
Τμήμα Φορολογίας
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα ΔημόσιαςΔιοίκησηςκαι Προσωπικού
ΚυβερνητικόΤυπογραφείο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΥπουργείοΠαιδείαςκαι Πολιτισμού

Υπουργείο Μεταφορών,Επικοινωνιών καιΈργων
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Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα ΠολιτικήςΑεροπορίας
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τμήμα Ελέγχου
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

ΥπουργείοΥγείας
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
ΓενικόΧημείοτου Κράτους
ΙατρικέςΥπηρεσίες καιΥπηρεσίες ΔημόσιαςΥγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

*Γιατουςσκοπούς τουπαρόντος Μέρους ως «κεντρικέςκυβερνητικέςαρχές» νοούνταιοι
αρχές που μνημονεύονται ενδεικτικά στο παρόν Παράρτημα και στο μέτρο που έχουν
επέλθει διορθώσειςή τροποποιήσεις τους,οιοντότητεςπου τιςέχουν διαδεχθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΡΟΣ Β
ΜΗΚΕΝΤΡΙΚΕΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ(*)
(άρθρο 2)
Τοπικές καιπεριφερειακέςαρχές:
Δήμοι
Κοινότητες
ΈνωσηΔήμων Κύπρου
ΈνωσηΚοινοτήτων Κύπρου
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου:
Αρχή ΡαδιοτηλεόρασηςΚύπρου
ΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράςΚύπρου
ΓραφείοΕπιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ρυθμιστική Αρχή ΕνέργειαςΚύπρου
Εφοριακό Συμβούλιο
Συμβούλιο Εγγραφής καιΕλέγχου Εργοληπτών
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΤαμείοΚοινωνικής Συνοχής
ΤαμείοΚοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Τοπικές καιΠεριφερειακέςΑναπτυξιακές Εταιρείες
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
Ογκολογικό Κέντρο τηςΤράπεζας Κύπρου
Οργανισμός ΑσφάλισηςΥγείας
Ινστιτούτο Γενετικήςκαι Νευρολογίας
Χρηματιστήριο ΑξιώνΚύπρου
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Κεντρικός ΦορέαςΙσότιμης Κατανομής Βαρών
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
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Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καιΕξοικονόμησης Ενέργειας
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
ΘεατρικόςΟργανισμός Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
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)του2003
Σχολικές Εφορείες, που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Σχολικών
Εφορειών Νόμου 108(Ι)του1997
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(άρθρο 2,άρθρο 17)
Σε περίπτωσηδιισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE,εφαρμόζεται η
ονοματολογία του CPV.
NACE αναθ. 1

m

Κωδικός
CPV

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ
Τμήμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ομάδα Τάξη Ονομασία

Σημειώσεις

υπηρεσιών
45

Κατασκευές

Το τμήμα αυτό

45000000

περιλαμβάνει:
— νέεςκατασκευές,
αποκατάσταση και
συνήθεις επισκευές.
45.1

Προετοιμασία

45100000

εργοταξίου
45.11 Κατεδάφιση
κτηρίων εκτέλεση
χωματουργικών
εργασιών

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45110000
— κατεδάφιση κτιρίων και
άλλων κατασκευών,
— εκκαθάριση
εργοταξίων,
— χωματουργικά έργα:
εκσκαφές, επιχωματώσεις,
επιπέδωσηκαι
ισοπέδωση εργοταξίων,
εκσκαφή τάφρων,
αφαίρεσηβράχων,

918

ανατινάξεις κ.λπ.
— προπαρασκευή
εργοταξίων ορυχείων:
— αφαίρεση
υπερφορτίσεων και λοιπές
εργασίεςδιαμόρφωσης και
προετοιμασίας γηπέδων
και χώρων εκμετάλλευσης
ορυχείων.
Η τάξηαυτή περιλαμβάνει
την:
— αποστράγγιση
εργοταξίων,
— αποστράγγιση
αγροτικών ή δασικών
εκτάσεων.
45.12 Δοκιμαστικές
γεωτρήσεις

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45120000
— δοκιμαστικές διατρήσεις
και γεωτρήσεις καθώς και
πυρηνοληψία για
κατασκευαστικούς,
γεωφυσικούς,
γεωλογικούς ή συναφείς
σκοπούς.
Η τάξηαυτή δεν
περιλαμβάνει:
— γεώτρηση φρεατίων
άντλησης πετρελαίου ή
φυσικού αερίου, βλέπε
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11.20,
— γεώτρηση φρεατίων
ύδατος,βλέπε 45.25,
— διάνοιξη φρεατίων,
βλέπε 45.25,
— αναζήτηση
κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικούαερίου,
γεωφυσική,γεωλογική και
σεισμική έρευνα, βλέπε
74.20.
45.2

Κατασκευή

45200000

πλήρων κτιρίων
και τεχνικών έργων
ή μερών τους·
έργα πολιτικού
μηχανικού
45.21 Κατασκευή κτιρίων Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45210000
και τεχνικών έργων
πολιτικού
μηχανικού

— κατασκευή κάθετύπου
κτιρίων· κατασκευή
τεχνικών έργων πολιτικού

εκτός από:
-45213316

μηχανικού,

45220000

— γεφυρών

45231000

(περιλαμβανομένων και
των γεφυρών για
υπερυψωμένους
αυτοκινητόδρομους),
κοιλαδογεφυρών,
σηράγγων καιυπογείων
διαβάσεων,

45232000
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— αγωγών και γραμμών
επικοινωνιών και παροχής
ηλεκτρικούρεύματοςγια
μεγάλες αποστάσεις,
— αγωγών και γραμμών
επικοινωνιών και παροχής
ηλεκτρικούρεύματοςγια
αστικά κέντρα,
— βοηθητικά αστικά έργα,
— συναρμολόγηση και
ανέγερση
προκατασκευασμένων
κατασκευών στο
εργοτάξιο.
Η τάξηαυτήδεν
περιλαμβάνει:
— υπηρεσίες συναφείςμε
την άντληση πετρελαίου
και φυσικούαερίου, βλέπε
11.20,
— ανέγερσηπλήρων
προκατασκευασμένων
κατασκευών από τμήματα
ιδίαςκατασκευής που δεν
είναι από σκυρόδεμα,
βλέπε τμήματα 20, 26και
28,
— κατασκευαστικάέργα
(εκτός από κτίρια)
σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδων
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τένις,γηπέδων γκολφκαι
λοιπώναθλητικών
εγκαταστάσεων,βλέπε
45.23,
— εγκαταστάσεις
παροχώνσεκτίρια,βλέπε
45.3,
— αποπεράτωση κτιρίων,
βλέπε45.4,
— δραστηριότητες
αρχιτέκτονοςκαι πολιτικού
μηχανικού, βλέπε74.20,
— διαχείριση
κατασκευαστικών έργων,
βλέπε74.20.
45.22 Κατασκευή στεγών Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45261000
και δομικών
σκελετών κτιρίων

— κατασκευήστεγών,
— τοποθέτηση
επικαλύψεων,
— στεγανοποίηση στεγών.

45.23 Κατασκευή
αυτοκινητοδρόμων,
οδών,
αεροδρομίωνκαι
αθλητικών
εγκαταστάσεων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45212212
— κατασκευή
αυτοκινητοδρόμων,οδών

και DA03
45230000

αστικούκαι υπεραστικού
δικτύου,άλλων αμαξιτών

εκτός από:

οδώνκαι πεζοδρόμων,

-45231000

— κατασκευή

-45232000

σιδηροδρομικών έργων,
-45234115
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— κατασκευή διαδρόμων
αεροδρομίων,
— κατασκευαστικάέργα
(εκτός από κτίρια)
σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδων
τένις,γηπέδων γκολφ και
λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων,
— διαγράμμιση οδικών
επιφανειών καιχώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η τάξηαυτήδεν
περιλαμβάνει:
— προκαταρκτικά
χωματουργικά έργα,
βλέπε 45.11.
45.24 Κατασκευή
υδραυλικών και
λιμενικών έργων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45240000
— κατασκευή:
— υδάτινων οδών,
λιμενικών καιποτάμιων
έργων, λιμένων σκαφών
αναψυχής (μαρίνες),
κλεισιάδων κ.λπ.
— φραγμάτων και
αναχωμάτων,
— βυθοκορήσεις,
— υποβρύχια έργα.
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45.25 Εκτέλεσηλοιπών
κατασκευαστικών
εργασιών ειδικής
φύσης

Η τάξηαυτήπεριλαμβάνει: 45250000
— κατασκευαστικές
δραστηριότητες που
εξειδικεύονται σετομέα
κοινό σε διάφοραείδη
κατασκευών και απαιτούν
ειδικευμένοπροσωπικό ή
εξοπλισμό,
— κατασκευή
θεμελιώσεων,
περιλαμβανομένης καιτης
έμπηξης πασσάλων,
— γεώτρηση και
κατασκευήφρεατίων
ύδατος, εκσκαφή
φρεάτων,
— ανέγερση μη
ιδιοκατασκευασμένων
χαλύβδινων στοιχείων,
— κάμψη χάλυβα,
— οπτοπλινθοδομή και
λιθοδομή,
— ανέγερσηκαι
αποξήλωση ικριωμάτων
και εξεδρώνεργασίας,
περιλαμβανομένης της
εκμίσθωσης ικριωμάτων
και εξεδρώνεργασίας,
— ανέγερσηκαπνοδόχων
και βιομηχανικών

45262000
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κλιβάνων.
Η τάξηαυτήδεν
περιλαμβάνει:
— εκμίσθωση ικριωμάτων
χωρίςτην ανέγερσηκαι
την αποξήλωσήτους,
βλέπε 71.32
45.3

Εγκαταστάσεις

45300000

παροχών σε κτίρια
45.31 Καλωδιώσεις και
ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45213316
εγκατάστασησε κτίριακαι
άλλεςκατασκευές:
— ηλεκτρικών
καλωδιώσεων και
εξαρτημάτων,
— συστημάτων
τηλεπικοινωνίας,
— ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
θέρμανσης,
— οικιακών κεραιών και
σηματοληπτών,
— συστημάτων
συναγερμού πυρκαγιάς,
— συστημάτων
αντιδιαρρηκτικού
συναγερμού,
— ανελκυστήρων και

45310000
εκτός από:
-45316000
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κυλιομένων,
— κλιμάκων
αλεξικέραυνων κ.λπ.
45.32 Μονώσεις

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45320000
— εργασίες
θερμομόνωσης,
ηχομόνωσηςή μόνωσης
κατάτων δονήσεων σε
κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα.
Η τάξηαυτή δεν
περιλαμβάνει:
— στεγανοποίηση, βλέπε
45.22.

45.33 Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45330000
— εγκατάσταση σε κτίρια
και άλλεςκατασκευές:
— υδραυλικού εξοπλισμού
και ειδών υγιεινής,
— εγκαταστάσεων
φυσικούαερίου,
— εξοπλισμού και
αγωγών θέρμανσης,
εξαερισμού,ψύξης ή
κλιματισμού,
— συστημάτων
καταιονισμού (σπρίνκλερ).
Η τάξηαυτή δεν
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περιλαμβάνει:
— εγκατάσταση και
επισκευή ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
θέρμανσης, βλέπε 45.31.
45.34 Λοιπές
εγκαταστάσεις
παροχών σε κτίρια

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45234115
— εγκατάσταση
συστημάτων φωτισμού και
σηματοδότησης οδών,

45316000
45340000

σιδηροδρόμων,
αεροδρομίων και λιμένων,
— εγκατάσταση σε κτίρια
ή άλλες κατασκευές
εξαρτημάτων καιμόνιμων
προσαρτημάτων που δεν
κατατάσσονται αλλού.
45.4

Αποπεράτωση

45400000

κτιρίων
45.41 Επιχρίσεις
κονιαμάτων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45410000
— επίχρισησε κτίρια ή
άλλες κατασκευές
εσωτερικών και
εξωτερικών
γυψοκονιαμάτων ή
γυψομαρμαροκονιαμάτων
(στόκου),
περιλαμβανομένων και
των λεπτών πήχεων που
χρησιμοποιούνται ως
βάση γιατο κονίαμα.
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45.42 Λεπτοξυλουργικές
εργασίες

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45420000
— τοποθέτηση μη
ιδιοκατασκευασμένων
θυρών, παραθύρων,
πλαισίων γιαθύρεςκαι
παράθυρα, εξοπλισμένων
κουζινών,
κλιμακοστασίων,
εξοπλισμού καταστημάτων
και συναφών ειδών, από
ξύλοή άλλαυλικά,
— εσωτερικάτελειώματα
άλλες οροφές,ξύλινες
επενδύσεις τοίχων, κινητά
χωρίσματα κ.λπ.
Η τάξηαυτήδεν
περιλαμβάνει:
— διάστρωση παρκέτων
και άλλων ξύλινων
επενδύσεων δαπέδων,
βλέπε 45.43.

45.43 Επενδύσεις
δαπέδωνκαι
τοίχων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45430000
— διάστρωση,
πλακόστρωση, ανάρτηση
ή τοποθέτηση σε κτίριακαι
άλλεςκατασκευές:
— επενδύσεις τοίχων ή
τοποθέτηση κεραμικών,
τσιμεντένιων ή
λιθολαξευτώνπλακιδίων
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τοίχουήδαπέδου,
— παρκέτων καιάλλων
ξύλινων επενδύσεων
δαπέδων, ταπήτωνκαι
επενδύσεων δαπέδων
απόλινοτάπητες,
— περιλαμβανομένων
αυτών από ελαστικό ή
πλαστικές ύλες,
— επενδύσεων δαπέδων
ή τοίχων από μωσαϊκό,
μάρμαρο,γρανίτη ή
σχιστόλιθο,
— χάρτινων ταπετσαριών
τοίχου.
45.44 Χρωματισμοί και
τοποθέτηση
υαλοπινάκων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45440000
— εσωτερικούςκαι
εξωτερικούς
χρωματισμούς κτιρίων,
— χρωματισμούς έργων
πολιτικού μηχανικού,
— τοποθέτηση
υαλοπινάκων, καθρεπτών
κ.λπ.
Η τάξηαυτή δεν
περιλαμβάνει:
— τοποθέτηση
παραθύρων,βλέπε 45.42.
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45.45 Λοιπέςεργασίες
αποπεράτωσης
κτιρίων

Η τάξηαυτή περιλαμβάνει: 45212212
— εγκατάστασηιδιωτικών
κολυμβητηρίων,

και DA04
45450000

— ατμοκαθαρισμό,
καθαρισμό με αμμορριπή
και συναφείς
δραστηριότητεςγιατις
εξωτερικέςεπιφάνειες
κτιρίων,
— λοιπές εργασίες
αποπεράτωσης κτιρίων
και τελειωμάτων π.δ.κ.α.
Η τάξηαυτή δεν
περιλαμβάνει:
— εσωτερικό καθαρισμό
κτιρίων καιλοιπών
κατασκευών, βλέπε 74.70.
45.5

Εκμίσθωση

45500000

εξοπλισμού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων μαζί
με το χειριστή
45.50 Εκμίσθωση
εξοπλισμού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων,
μαζί με το χειριστή

Η τάξηαυτή δεν
περιλαμβάνει:
— εκμίσθωση
μηχανημάτων και
εξοπλισμού κατασκευών
και κατεδαφίσεων χωρίς
χειριστή, βλέπε 71.32.

45500000
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(1)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3037/90 του Συμβουλίου,της 9 η ςΟκτωβρίου 1990, για τη
στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τονΚανονισμό (ΕΚ) αριθ.761/93τηςΕπιτροπής (ΕΕ L 83της3.4.1993,σ.1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣΑΡΧΕΣΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(Άρθρο 9)
Το μόνοαυθεντικό κείμενο όσον αφορά τους σκοπούςτου παρόντος Νόμου είναι το
περιεχόμενο στο Παράρτημα Ι σημείο 3 τηςΣΔΣ στο οποίοβασίζεται ο ακόλουθος
ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων:

Κεφάλαιο 25:

Αλάτι,θείo,γαίεςκαι 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
σπανίωνγαιών 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
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ex 28.50:τοξικά προϊόντα
ex 28.51: τοξικά προϊόντα
ex 28.54: εκρηκτικά
Κεφάλαιο 29:

Οργανικάχημικά προϊόντα
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 3 1 :

Λιπάσματα
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Κεφάλαιο32:

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους,
χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης καιβερνίκια,
μαστίχες (στόκοι), μελάνια

Κεφάλαιο33:

Αιθέριαέλαιακαιρητινοειδή,προϊόντα αρωματοποιίας ή
καλλωπισμούπαρασκευασμένα καικαλλυντικάπαρασκευάσματα

Κεφάλαιο34:

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

Κεφάλαιο35:

Λευκωματώδεις ύλες,κόλλες,ένζυμα

Κεφάλαιο37:

Φωτογραφικάκαικινηματογραφικά αγαθά

Κεφάλαιο38:

Διάφοραπροϊόντα των χημικών βιομηχανιών
εκτός από:
ex 38,19:τοξικάπροϊόντα

Κεφάλαιο39:

Τεχνητές πλαστικές ύλες,αιθέρεςκαιεστέρεςτηςκυτταρίνης, τεχνητές
ρητίνεςκαιτεχνουργήματααπό τιςύλες αυτέςεκτός από:
ex 39,03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο40:

Καουτσούκ φυσικόή συνθετικό,τεχνητό καουτσούκκαι
τεχνουργήματααπό καουτσούκ εκτός από:
ex 40.11:επίσωτρα αλεξίσφαιρα

Κεφάλαιο 41:

Δέρματα(άλλααπό τα γουνοδέρματα)

Κεφάλαιο42:

Τεχνουργήματα από δέρμα,είδη σελοποιίαςκαιλοιπού εξοπλισμού
γιαόλαταζώα,αγαθάταξιδιού,σακίδιαχεριούκαιπαρόμοια.
Τεχνουργήματα από έντερα (άλλααπό ταέντεραμεταξοσκώληκα)

Κεφάλαιο43:

Γουνοδέρματακαιγουναρικά,γουνοδέρματατεχνητά
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Κεφάλαιο44:

Ξυλεία καιείδηαπό ξύλο·ξυλάνθρακας

Κεφάλαιο45:

Φελλόςκαιείδηαπό φελλό

Κεφάλαιο46:

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής καικαλαθοποιίας

Κεφάλαιο47:

Ύλεςπου χρησιμοποιούνται στην κατασκευήτου χαρτιού

Κεφάλαιο48:

Χαρτί καιχαρτόνια,τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο49:

Προϊόντατων εκδοτικών οίκων,τουτύπουή άλλων βιομηχανιών που
ασχολούνται μετιςγραφικέςτέχνες.Κείμενα χειρόγραφα ή
δακτυλογραφημένακαι σχέδια

Κεφάλαιο65:

Καλύμματα κεφαλήςκαιμέρη αυτών

Κεφάλαιο66:

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια
κάθεείδουςκαιταμέρητους

Κεφάλαιο67:

Φτεράκαιπούπουλακατεργασμένακαιείδηαπό φτεράή από
πούπουλα. Τεχνητά άνθη,τεχνουργήματα από τρίχεςκεφαλής
ανθρώπου

Κεφάλαιο68:

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

Κεφάλαιο69:

Προϊόντακεραμευτικής

Κεφάλαιο70:

Γυαλί καιτεχνουργήματα 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

Κεφάλαιο73:

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο74:

Χαλκός καιτεχνουργήματα από χαλκό
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Κεφάλαιο75:

Νικέλιο καιτεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο76:

Αργίλιοκαιτεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο77:

Μαγνήσιο καιβηρύλλιο καιτεχνουργήματα από μαγνήσιο και
βηρύλλιο

Κεφάλαιο78:

Μόλυβδοςκαιτεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο79:

Ψευδάργυρος καιτεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο80:

Κασσίτεροςκαιτεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81:

Άλλακοινά μέταλλαπου χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργίακαι
τεχνουργήματα από ταμέταλλααυτά

Κεφάλαιο82:

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

Κεφάλαιο83:

Διάφορατεχνουργήματα από κοινάμέταλλα

Κεφάλαιο84:

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα μέρη
τουςεκτός από:
ex 84.06:κινητήρες
ex 84.08:άλλοι κινητήρες
ex 84.45: μηχανές
ex 84.53:αυτόματεςμηχανές επεξεργασίας πληροφοριών
ex 84.55:μέρημηχανώντηςκλάσης84.53
ex 84.59:πυρηνικοίαντιδραστήρες
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Κεφάλαιο85:

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

Κεφάλαιο86:

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

Κεφάλαιο87:

Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους
και τραμ,ταμέρηκαιεξαρτήματάτουςεκτός από:
ex 87.08:άρματαμάχης καιαυτοκίνητατεθωρακισμένα
ex 87.01: ελκυστήρες
ex 87.02:στρατιωτικά οχήματα
ex 87.03:οχήματα επισκευών
ex 87.09: μοτοσικλέτες
ex 87.14: ρυμουλκούμενα

Κεφάλαιο89:

Θαλάσσια καιποτάμια ναυσιπλοΐα εκτός από:
ex 89.01A:πολεμικά πλοία

Κεφάλαιο90:

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας,
μέτρησης,

ελέγχου,

ακριβείας,

όργανα

και

συσκευές

ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και
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συσκευών εκτός από:
ex 90.05: διόπτρες
ex 90.13:διάφοραόργανα.Λέιζερ
ex 90.14: τηλέμετρα
ex 90.28:ηλεκτρικάή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης
ex 90.11: μικροσκόπια
ex 90.17:ιατρικάόργανα
ex 90.18:συσκευές μηχανοθεραπείας
ex 90.19:συσκευές ορθοπεδικής
ex 90.20:συσκευές ακτινών X
Κεφάλαιο 91:

Κατασκευή ρολογιών

Κεφάλαιο92:

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

Κεφάλαιο94:

Έπιπλα,

έπιπλα

ιατροχειρουργικά

και

μέρη

αυτών.

Είδη

κλινοστρωμνής καιπαρόμοια εκτός από:
ex 94,01A: καθίσματα αεροσκαφών
Κεφάλαιο95:

Είδη καιτεχνουργήματα από ύλεςπου μπορούν να λαξευτούν ή να
χυτευτούν

Κεφάλαιο96:

Σκούπεςκαιψήκτρες,είδηγιατοπουδράρισμα (πομπόν)και κόσκινα

Κεφάλαιο98:

Τεχνουργήματα διάφορα

938

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
(άρθρο 55)

Τα εργαλεία και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων
συμμετοχής, καθώς και σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν,
μετεχνικά μέσακαικατάλληλεςδιαδικασίες, ότι:
(α)

Μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής καιτων 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 ταεξουσιοδοτημέναπρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις
ημερομηνίεςαποσφράγισης 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 δυνατήμόνον γιαεξουσιοδοτημέναπρόσωπα·

(ε)

η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από
εξουσιοδοτημέναπρόσωπακαιμόνον μετάτην προκαθορισμένη ημερομηνία·

(στ)

στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’εφαρμογή των
προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να
λάβουν γνώσηπρόσωπα·

(ζ)

σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των
όρων πρόσβασης που αναφέρονται στιςυποπαραγράφους (β),(γ),(δ),(ε)και(στ),
μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης
είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»
(άρθρο 47)

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), 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.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότηταπου ασκεί.

3.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότιη αναθέτουσααρχή είναικεντρική αρχή
αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού
διαδικασίαςσύναψης σύμβασης.

4.

Κωδικοί CVP.

5.

Διεύθυνση του«προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).

6.

Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης
προκήρυξης στο«προφίλ αγοραστή».

δημοσίευσης προκαταρκτικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ B
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(άρθρο24,άρθρο 25,άρθρο26,άρθρο47)

I.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στηνομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), 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.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότιη αναθέτουσααρχή είναικεντρική αρχή
αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού
διαδικασίαςσύναψης σύμβασης.

5.

Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα,οι σχετικέςπληροφορίες
παρέχονται γιακάθετμήμα.

6.

Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση
συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ήεκτέλεσης
σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση
υποδιαιρείται σε τμήματα,οισχετικέςπληροφορίεςπαρέχονται γιακάθετμήμα.
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7.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και
ποσότητα ή αξίατων προμηθειών, φύση καιέκτασητων 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, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.

11.

Διευκρίνιση κατάπόσο η σύμβαση καλύπτεταιή όχι από τη ΣΔΣ.

II.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 47
ΕΔΑΦΙΟ 2)

1.

Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
εκδηλώνουν στην αναθέτουσααρχή τοενδιαφέρον γιατην ή τιςσυμβάσεις.

2.

Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστέςδιαδικασίες,με χρήση ή μη δυναμικού
συστήματοςαγορών,ή ανταγωνιστικέςδιαδικασίες μεδιαπραγμάτευση).

3.

4.

Εάν συντρέχειπερίπτωση, διευκρίνιση αν:
α)

πρόκειταιγιασυμφωνία – πλαίσιο·

β)

πρόκειταιγιαδυναμικό σύστημα αγορών.

Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής
προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών καιη διάρκειατης 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 προστατευόμεναεργαστήριαή να εκτελεστεί
μόνο στοπλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·
(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της
υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών
διοικητικών διατάξεων,μιασυγκεκριμένηεπαγγελματική κατηγορία·
(γ) σύντομη περιγραφήτων κριτηρίων επιλογής.

ή
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6.

Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της
σύμβασης, στον βαθμό που τακριτήριαείναιήδη γνωστά.

7.

Στο βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθοςτης σύμβασης
ή των συμβάσεων όταν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι πληροφορίες
αυτέςπαρέχονται γιακάθετμήμα.

8.

Προθεσμίεςπαραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

9.

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οιεκδηλώσεις 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·

12.

β)

θαχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ)

θαχρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ)

θαγίνουν δεκτέςηλεκτρονικές πληρωμές.

Πληροφορίεςσχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα
που χρηματοδοτείταιμε 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 τηλεφώνουκαι τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία είναιδυνατόν να λαμβάνονται οιπληροφορίεςαυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 25, άρθρο26,άρθρο48)
1.

Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην νομοθεσία που
ισχύει στη Δημοκρατία), 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 πρόσθετεςπληροφορίες.

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.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότηταπου 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 γιακάθετμήμα.

6.

Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση
συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ήεκτέλεσης
σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση
υποδιαιρείται σε τμήματα,οισχετικές πληροφορίεςπαρέχονται γιακάθε τμήμα.

7.

Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκτασητων 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
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περίπτωση,περιγραφήτυχόν επιλογών.
8.

Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους: της σύμβασης ή των συμβάσεων όταν η
σύμβαση υποδιαιρείταισε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίεςπαρέχονται γιακάθε
τμήμα.

9.

Αποδοχήή απαγόρευσηυποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιώνκαι,
στομέτροτουδυνατού,η διάρκειατης σύμβασης.
(α) Σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο, αναφοράτης σχεδιαζόμενηςδιάρκειας
της συμφωνίας – πλαίσιο, συνοδευόμενη,ενδεχομένως,από τουςλόγους για
τους οποίους η διάρκειαυπερβαίνει τα τέσσεραέτη·στο μέτροτουδυνατού,
αναφορά τηςαξίαςή τηςτάξηςμεγέθους καιτηςσυχνότητας των συμβάσεων
που πρόκειται να ανατεθούν, τον αριθμό και,εάν συντρέχει περίπτωση, τον
προτεινόμενο μέγιστο αριθμό των

οικονομικών

φορέων που

θα

συμμετάσχουν.
(β) Σε περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών, αναφοράτης σχεδιαζόμενης
διάρκειας του συστήματος αυτούστο μέτροτου δυνατού,αναφορά τηςαξίας
ή της τάξηςμεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να
ανατεθούν.
11.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής,στιςοποίεςπεριλαμβάνονται:
(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση
που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμεναεργαστήριαή να εκτελεστεί
μόνο στοπλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·
(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της
υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών
διοικητικών

ή

διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

παραπομπήστησχετική νομοθετική,κανονιστική ή διοικητικήδιάταξη·
(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 (υπεύθυνεςδηλώσεις, τεκμηρίωση).
12.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης· εάν συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της
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προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των ανοιχτών, των
κλειστών διαδικασιών καιτων ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).
13.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:
(α) Πρόκειται γιασυμφωνία – πλαίσιο·
(β) πρόκειται γιαδυναμικό 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, εάνγίνεται
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
αριθμόςτων προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

17.

Κατά περίπτωση, ειδικοίόροιστους οποίους υπόκειται η εκτέλεσητηςσύμβασης ή
των συμβάσεων.

18.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των
συμβάσεων. Εκτός από την περίπτωση κατάτην οποία η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεταιμόνο με κριτήριοτην τιμή,τακριτήρια που
συνιστούν την πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η
στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις
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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 διαδικασίεςμε διαπραγμάτευση,
δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί διάλογοι,συμπράξεις καινοτομίας).

20.

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονταιοιπροσφορέςή οιαιτήσεις συμμετοχής.

21.

Στηνπερίπτωσητων ανοικτών διαδικασιών:
(α) Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την
προσφορά του·
(β) ημερομηνία,ώρα καιτόπος αποσφράγισης των προσφορών·
(γ) πρόσωπαταοποία επιτρέπεταινα 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) Γίνεταιδεκτήη ηλεκτρονικήυποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·
(β) θαχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·
(γ) θαγίνειδεκτήη ηλεκτρονική τιμολόγηση·
(δ) θαχρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

24.

Πληροφορίεςσχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή /και πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται μεπόρους τηςΕυρωπαϊκής 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 αυτέςοι 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 τηςδημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.
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28.

Ημερομηνίααποστολήςτηςπροκήρυξης.

29.

Διευκρίνιση κατά πόσο η σύμβασηκαλύπτεται ή όχι από τη ΣΔΣ

30.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Δ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 49)

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσονπροβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει
στη Δημοκρατία), 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 πρόσθετεςπληροφορίες.
2.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότηταπου ασκεί.

3.

Εάν συντρέχει περίπτωση,διευκρίνιση ότι η αναθέτουσααρχή 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 ήεκτέλεσης
σεπερίπτωσησυμβάσεων προμηθειών καιυπηρεσιών.

6.

Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκτασητων 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,περιγραφήτυχόν προαιρέσεων.

7.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης·σε περίπτωσηδιαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, αιτιολόγησητηςεπιλογής της.

8.

Εάν συντρέχει περίπτωση,διευκρίνιση κατάπόσο:
(α) πρόκειται γιασυμφωνία – πλαίσιο·
(β) πρόκειται γιαδυναμικό σύστημα αγορών.

949

9.

Κριτήρια προβλεπόμενα στο άρθρο 67 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάθεση τηςσύμβασης ή των συμβάσεων. Εάν συντρέχειπερίπτωση, διευκρίνιση
σχετικά με το αν πρόκειται για ηλεκτρονικόπλειστηριασμό (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 γιατην ανάθεσηή τησύναψή τους.

11.

Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο
περιλαμβάνεται:
(α) Ο αριθμόςτων προσφορών που ελήφθησαναπό οικονομικούς φορείς που
είναι μικρέςκαιμεσαίεςεπιχειρήσεις·
(β) ο αριθμόςτων προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτοςμέλοςή από
τρίτη χώρα,
(γ) οαριθμόςτων προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

12.

Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού
NUTS, τηλέφωνο,αριθμός τηλεομοιοτυπίας,ηλεκτρονική διεύθυνσηκαιδιεύθυνση
διαδικτύουτουαναδόχουήτων αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων
(α) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία
επιχείρηση,
(β) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο η σύμβαση ανατέθηκεσε ένωση
οικονομικών φορέων (σύμπραξη,κοινοπραξίαή άλλο).

13.

Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη καιχαμηλότερη
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 μευπεργολαβίασετρίτους.

15.

Πληροφορίεςσχετικά με το κατά πόσο η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται μεπόρους τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

16.

Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίεςπροσφυγής
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης.Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την
προθεσμία υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση,
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αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται αυτέςοι πληροφορίες.
17.

Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις
συμβάσεις τηςσχετικής γνωστοποίησης.

18.

Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

19.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Ε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), 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.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότηταπου ασκεί.

4.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότιη αναθέτουσααρχή είναικεντρική 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 γιακάθετμήμα.

6.

Περιγραφήτων βασικών χαρακτηριστικών τηςμελέτης.

7.

Ενδεχομένως, αριθμός καιύψοςτων προς απονομή βραβείων.

8.

Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

9.

Σε περίπτωσηανοιχτού διαγωνισμού μελετών,προθεσμία υποβολής των μελετών.

10.

Σε περίπτωσηκλειστούδιαγωνισμού μελετών:
(α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων·
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(β) ενδεχομένως,επωνυμίατων ήδηεπιλεγέντων συμμετεχόντων·
(γ) κριτήριαεπιλογής των συμμετεχόντων·
(δ) καταληκτικήημερομηνία γιατην παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
11.

Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν το δικαίωμα συμμετοχής περιορίζεται σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

12.

Κριτήριαπου εφαρμόζονται κατάτην αξιολόγησητων μελετών.

13.

Διευκρίνιση κατάπόσο η απόφασητηςκριτικήςεπιτροπής είναιδεσμευτικήγια την
αναθέτουσα αρχή.

14.

Αναφορά ενδεχόμενων χρηματικών ποσών που θα καταβληθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες.

15.

Διευκρίνιση κατάπόσο οι συμβάσεις που θαακολουθήσουν μετάτον διαγωνισμό
μελετών θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή τους
βραβευόμενους τουδιαγωνισμού μελετών.

16.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

17.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.

953

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), 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.

Τύποςαναθέτουσαςαρχής καικύρια δραστηριότηταπου ασκεί.

3.

Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότιη αναθέτουσααρχή είναικεντρική αρχή
αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.

4.

Κωδικοί CVP.

5.

Περιγραφήτων βασικών χαρακτηριστικών τηςμελέτης.

6.

Η αξίατων βραβείων.

7.

Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

8.

Κριτήριαπου εφαρμόστηκανκατάτην αξιολόγησητων μελετών.

9.

Ημερομηνία έκδοσηςτηςαπόφασηςτηςκριτικής επιτροπής.

10.

Αριθμός συμμετεχόντων:
(α) Αριθμός συμμετεχόντων που είναιΜΜΕ.
(β) Αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

11.

Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο,
αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του
νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού και διευκρίνιση κατά πόσο ο νικητής ή οι
νικητέςείναιμικρομεσαίεςεπιχειρήσεις.

12.

Πληροφορίες σχετικά με το κατάπόσο ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεταιμεέργο
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ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείταιμεπόρους τηςΈνωσης.
13.

Ημερομηνία ή ημερομηνίεςκαι παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσειςστην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη μελέτη ή τις
μελέτεςτηςσχετικής γνωστοποίησης.

14.

Ημερομηνίααποστολήςτης γνωστοποίησης.

15.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικέςπληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Ζ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΥΣ
(άρθρο 72)

1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), 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 ήεκτέλεσης
σεπερίπτωσησυμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

4.

Περιγραφήτης σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των
έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των
υπηρεσιών.

5.

Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την
τροποποίηση.

6.

Περιγραφήτων περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαίατην τροποποίηση.

7.

Ημερομηνία τηςαπόφασηςανάθεσηςτης 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 μεπόρους της Ένωσης.

10.

Επωνυμία καιδιεύθυνση τουοργάνου εποπτείας και τουαρμοδίουοργάνου γιατις
διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς
πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή,
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ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας
καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να
λαμβάνονται αυτέςοι πληροφορίες.
11.

Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις
συμβάσεις τηςσχετικής γνωστοποίησης.

12.

Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

13.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)

1.

Επωνυμία,αριθμός ταυτοποίησης (εφόσονπροβλέπεται στηνομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS,
ηλεκτρονικήδιεύθυνσηκαιδιεύθυνσηδιαδικτύουτηςαναθέτουσας αρχής.

2.

Ο κωδικός NUTS γιατον 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,στιςοποίεςπεριλαμβάνονται
–

εάνσυντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότιπρόκειταιγιασύμβαση που μπορεί
να ανατεθείμόνο σε προστατευόμενα εργαστήριαή 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,σεμιασυγκεκριμένηεπαγγελματικήτάξη.

5.

Προθεσμίαεπικοινωνίας μετην αναθέτουσααρχή σχετικά μετη συμμετοχή.

6.

Σύντομη περιγραφήτων βασικών χαρακτηριστικών τηςδιαδικασίαςανάθεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Θ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)
1.

Επωνυμία,αριθμός ταυτοποίησης (εφόσονπροβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS,
ηλεκτρονικήδιεύθυνσηκαιδιεύθυνσηδιαδικτύουτηςαναθέτουσας αρχής.

2.

Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένης και της
εκτιμώμενης συνολικής αξίας τηςσύμβασης καιτουκωδικού CPV.

3.

Στον βαθμόπου είναιήδη γνωστοί:
α)

Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσηςτων έργων σε περίπτωση
έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσηςσε
περίπτωσηπρομηθειών καιυπηρεσιών

β)

τοχρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών
και η διάρκειατηςσύμβασης

γ)

οιπροϋποθέσεις συμμετοχής,στιςοποίεςπεριλαμβάνονται:
–

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,μιασυγκεκριμένηεπαγγελματική κατηγορία·

(δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας
ανάθεσης.
4.

Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να
εκδηλώνουν στην αναθέτουσααρχή τοενδιαφέροντουςγιατην ή τιςσυμβάσειςκαι
των προθεσμιών παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην
οποία διαβιβάζονταιοιεκδηλώσειςενδιαφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 75)
1.

Επωνυμία,αριθμόςταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσίαπου ισχύει
στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου

του κωδικού

NUTS,

ηλεκτρονικήδιεύθυνση καιδιεύθυνση διαδικτύουτηςαναθέτουσας αρχής.
2.

Σύντομη περιγραφή τηςσχετικής σύμβασης περιλαμβανομένου των κωδικών CPV.

3.

Ο κωδικός NUTS γιατον 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.

Αριθμόςπροσφορών πουελήφθησαν.

5.

Τιμή ή φάσμα των τιμών (ελάχιστη/ μέγιστη)που καταβλήθηκαν.

6.

Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού
NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του οικονομικού φορέα ή
των οικονομικών φορέων.

7.

Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -ΜΕΡΟΣ Κ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(άρθρο88)
1. Το όνομα της αναθέτουσας αρχής, επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον
προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση καιδιεύθυνση διαδικτύουτηςαναθέτουσας αρχής.
2. Σύντομη περιγραφή τηςσχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.
3. Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να
απευθύνονται γιαπρόσθετεςπληροφορίεςκαι γιαδιευκρινήσεις επί των εγγράφωντου
διαγωνισμού,
4. Τη διεύθυνση στην οποία θααποστέλλονταιή θακατατίθενται οιπροσφορές,
5. Την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
6. Ενδεχομένως, άλλεςσχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
(άρθρο 32)

Εάν οι αναθέτουσεςαρχές 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 τιςπροδιαγραφέςτουαντικειμένου 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 γιατην υποβολή προσφορών,

(στ)

τιςκατάλληλες πληροφορίεςγιατοχρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα καιγια
τον τρόπο καιτιςτεχνικές προδιαγραφέςτης σύνδεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(άρθρο 23,άρθρο 39,άρθρο64)
Γιατουςσκοπούς τουπαρόντος Νόμουνοούνταιως:
(1)

«τεχνικήπροδιαγραφή»ένααπό ταακόλουθα:
(α) Όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις
που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και
καθορίζουν τααπαιτούμενα 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 τηςδυνατότητας πρόσβασης των ατόμων
με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την
ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά
με τηδιασφάλισητηςποιότητας,την ορολογία,τασύμβολα,τιςδοκιμέςκαι τις
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία,τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις
οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίεςκαι μεθόδουςπαραγωγής σεκάθε
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 έργακαθώς και με τα
υλικάή ταστοιχείαπου συνιστούν ταέργααυτά·
(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, ταεπίπεδα τηςπεριβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης,
ο σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγησητης
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
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ορολογία,τασύμβολα,τιςδοκιμέςκαι μεθόδουςδοκιμών, 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
αξιολόγησηςτης 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 τιςακόλουθες κατηγορίες:
(α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό
τυποποίησης καιέχειτεθεί στηδιάθεσητου κοινού·
(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης που έχειτεθεί στηδιάθεσητου κοινού·
(γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό
τυποποίησης καιέχειτεθεί στηδιάθεσητου 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,όπωςορίζεται
στο άρθρο 2 σημείο 12 στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011του 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 προδιαγραφήστον τομέα ΤΠΕ που έχει
εκπονηθεί σύμφωνα μεταάρθρα13και14τουΚανονισμού (ΕΕ) αριθ.1025/2012.

(5)

«τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων,
σύμφωνα μεδιαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξητων αναγκών τηςαγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(άρθρο 47,άρθρο 50,άρθρο 55,άρθρο 85)

1.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονταιστα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79
πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καινα δημοσιεύονται σύμφωνα μετουςακόλουθουςκανόνες:
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονταιστα 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 μετοάρθρο47 εδάφιο(1).
Οι αναθέτουσεςαρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω
του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2)
υποπαράγραφο (β).
Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη
βεβαίωση τηςδημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 50παράγραφος
(5)δεύτεροεδάφιοτηςοδηγίας 2014/24ΕΕ.
2.

Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών:
(α) Εκτός καιεάνπροβλέπεται διαφορετικάστοάρθρο52εδάφιο(1) παράγραφοι
(β) και (γ), οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες
κείμενοτων εγγράφωντηςδιαδικασίαςσύναψης σύμβασης.
(β) Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές
προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο47 εδάφιο (1), πληροφορίεςγιατις
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 τηλεφώνουκαι
τηλεομοιοτυπίας,μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προκαταρκτικές
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προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού
και δημοσιεύονταισε εθνικόεπίπεδο δυνάμει τουάρθρου 51.
3.

Μορφή και λεπτομέρειεςσχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων
και γνωστοποιήσεων:

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων με
ηλεκτρονικάμέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναιδιαθέσιμεςστην ακόλουθη
διεύθυνση Διαδικτύου «http://simap.europa.eu».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝΔΙΑΛΟΓΟ΄Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(άρθρο53)
1.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διάλογο δυνάμει του
άρθρου53πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) Παραπομπή στηδημοσιευθείσαπροκήρυξη διαγωνισμού·
(β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονταικαιτη γλώσσα ή τιςγλώσσες
στιςοποίεςπρέπει να συντάσσονται·
(γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί και τη διεύθυνση για την έναρξητης φάσηςτων διαβουλεύσεων,
καθώςκαιτηγλώσσα ή τιςγλώσσεςπου θα χρησιμοποιηθούν·
(δ) ένδειξητων εγγράφωνπου 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 τοάρθρο 62, είτε γιατησυμπλήρωση των πληροφοριών που
προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, υπό τους ίδιους όρους με τους
προβλεπόμενους σταάρθρα60και62·
(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,στιςτεχνικές 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 συμμετοχής στον
διάλογο ή στην πρόσκληση διαπραγμάτευσης αλλά επισημαίνονται στην
πρόσκληση υποβολής προσφορών.

2.

Ότανη προκήρυξη διαγωνισμού πραγματοποιείταιμε προκαταρκτική προκήρυξη,
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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 πρόσκλησηαυτήπεριλαμβάνει τουλάχιστον τιςακόλουθες 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,προμήθειεςή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·
(β) είδος της διαδικασίας: κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση·
(γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των
προμηθειών, τηςεκτέλεσηςτων έργων ή τηςπαροχής 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 τηςαναθέτουσαςαρχής που θααναθέσει τη σύμβαση,
(στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσειςκαι
πληροφορίεςπου απαιτούνται από τουςοικονομικούς 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 ανάθεσηςτηςσύμβασης 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο4,άρθρο56)

Σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας
συνδικαλιστικού δικαιώματος.
Σύμβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών
διαπραγματεύσεων.
Σύμβαση 29τηςΔΟΕ σχετικάμετην αναγκαστικήεργασία.
Σύμβαση 105τηςΔΟΕ σχετικάμετην κατάργησητηςαναγκαστικής εργασίας.
Σύμβαση 138τηςΔΟΕ γιατην ελάχιστηηλικία απασχόλησης.
Σύμβαση 111 τηςΔΟΕ γιατην εισαγωγήδιακρίσεων (εργασίακαι απασχόληση).
Σύμβαση 100τηςΔΟΕ σχετικάμετην ίσηαμοιβή.
Σύμβαση 182τηςΔΟΕ σχετικάμετιςχειρότερες μορφέςπαιδικής 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 τηςΒασιλείας γιατον έλεγχοτηςδιασυνοριακήςδιακίνησης επικίνδυνων
αποβλήτων καιτηςδιάθεσήςτους(Σύμβαση τηςΒασιλείας).
Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της
Στοκχόλμης γιατουςΕΟΡ).
Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασίασυναίνεσης μετάαπό ενημέρωση όσον αφορά
ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο
(UNEP/FAO) (Σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία
σχετικάπεριφερειακάπρωτόκολλα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΜΗΤΡΩΑ
(άρθρο58)
Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα
πιστοποιητικά που αντιστοιχούνσεκάθε κράτοςμέλος είναι:
–

Στο Βέλγιο,το«Registreducommerce»/»Handelsregister»και,στην περίπτωση των
συμβάσεων υπηρεσιών, το«Ordresprofessionnels/Beroepsorden»,

–

στηΒουλγαρία,το«Търговскирегистър»,

–

στην Τσεχική Δημοκρατία,το«obchodní rejstřík»,

–

στηΔανία,το«Erhvervsstyrelsen»,

–

στη Γερμανία,το«Handelsregister»,το«Handwerksrolle»,και, στην περίπτωση των
συμβάσεων υπηρεσιών, το «Vereinsregister», το «Partnerschaftsregister»και τα
«MitgliedsverzeichnissederBerufskammernderLänder»,

–

στην Εσθονία,το«RegistritejaInfosüsteemideKeskus»,

–

στην Ιρλανδία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει
πιστοποιητικό εκδοθέν από το«Registrar of Companies»ή το«Registrar ofFriendly
Societies» ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο
πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμαστη χώρα όπου είναι
εγκατεστημένο,σεσυγκεκριμένοτόπο καιυπό καθορισμένηεμπορική επωνυμία,

–

στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - MEΕΠ» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) στην περίπτωση
των δημόσιων συμβάσεων έργων· το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο» καιτο«ΜητρώοΚατασκευαστώνΑμυντικού 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 ΠαράρτημαΙ, τα επαγγελματικά μητρώα
είναιτο«ΜητρώοΜελετητών»καιτο«ΜητρώοΓραφείων Μελετών»,

–

στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
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Estado» στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και των συμβάσεων υπηρεσιών,
και, στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το «Registro Mercantil» ή,στην
περίπτωση μηκαταχωρημένων σεμητρώοατόμων,πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι
το οικείοπρόσωποδήλωσεενόρκως ότι ασκείτοενλόγωεπάγγελμα,
–

στη Γαλλία, το «Registre du commerceet 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 οικείαεμπορικήδραστηριότηταή επάγγελμα,

–

στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato»· επίσης, την περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων
υπηρεσιών, το«Registrodellecommissioniprovincialiperl’artigianato»,ή,επιπλέον
των προαναφερθέντων μητρώων, το«Consiglionazionaledegli ordini professionali»
για τις συμβάσεις υπηρεσιών· όσον αφορά τις συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, το
«Albo nazionaledeigestoriambientali»,επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων,

–

στην Κύπρο, ο εργολάβος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του
Συμβουλίου Εγγραφής καιΕλέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών καιΤεχνικών Έργων
(«Council for the Registration and Control of Building and Civil Engineering
Contractors») σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών
οικοδομικών καιτεχνικών έργωνόσον αφορά τιςσυμβάσειςέργων·στην περίπτωση
των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον Έφορο
Εταιρειών καιΕπίσημοΠαραλήπτη («RegistrarofCompaniesandOfficialReceiver»)
ή, διαφορετικά,βεβαίωσηστην οποία να διευκρινίζεται ότιο ενδιαφερόμενοςδήλωσε
ενόρκως ότιασκεί το εν λόγω επάγγελμαστη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος,σε
συγκεκριμένοτόπο καιυπό καθορισμένηεμπορική επωνυμία,

–

στηΛεττονία,το«Uzņēmumureģistrs»,

–

στηΛιθουανία,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
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«szakmai kamarák nyilvántartása» ή,στις περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων,
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να ασκεί τη
συγκεκριμένηεμπορική ή επαγγελματικήδραστηριότητα,
–

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 τημαλτέζικηαρχή γιατιςχρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

–

στιςΚάτω Χώρες,το«Handelsregister»,

–

στην

Αυστρία,

το

«Firmenbuch»,

το

«Gewerberegister»

και

το

«MitgliederverzeichnissederLandeskammern»,
–

στην Πολωνία,το«Krajowy Rejestr Sądowy»,

–

στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) στην
περίπτωση των συμβάσεων έργων, το «Registro Nacionaldas Pessoas Colectivas»
στην περίπτωσητων συμβάσεων προμηθειών καιυπηρεσιών,

–

στηΡουμανία,το«Registrul Comer ului»,

–

στηΣλοβενία,το«sodni register»καιτο«obrtni register»,

–

στηΣλοβακία,το«Obchodný register»,

–

στηΦινλανδία,το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»,

–

στηΣουηδία,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
καθορισμένηεμπορική επωνυμία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(άρθρο 60,άρθρο63)
ΜέροςΙ:Οικονομική καιχρηματοοικονομική επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά
κανόνα,να αποδεικνύεται μεέναή περισσότερα από ταακόλουθα δικαιολογητικά:
(α)

Kατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψηςεπαγγελματικών κινδύνων,

(β)

οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη
νομοθεσίατηςχώρας όπουείναιεγκατεστημένος 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:Τεχνικήικανότητα
Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται
στοάρθρο58:
(α)

Oι ακόλουθοι κατάλογοι:
(i)

κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταίαπενταετία, 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 εκτελέσθηκανπριν από την τελευταίαπενταετία,

(ii) κατάλογοςτων κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά
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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 ότιθα
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών προμηθειών ή υπηρεσιών που
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκανπριν 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 έλεγχοτης ποιότητας και,όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
εκείνων που θαέχει στηδιάθεσήτουοεργολάβοςγιατην εκτέλεσητουέργου·

(γ)

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνειο οικονομικός
φορέας γιατην εξασφάλιση τηςποιότηταςκαι 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
εκτέλεσητης σύμβασης·

(ε)

εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση,
πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτεροσκοπό, έλεγχος διενεργούμενος
από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της,από αρμόδιο επίσημο οργανισμό
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτήςή ο πάροχος υπηρεσιών, με
την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχοςαυτόςαφορά το
παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου
υπηρεσιών και,εφόσον κρίνεται αναγκαίο,ταμέσα μελέτης καιέρευνας που αυτός
διαθέτει,καθώςκαιταμέτραπου λαμβάνει γιατονέλεγχοτηςποιότητας

(στ)

αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου
υπηρεσιών ή του εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό
την προϋπόθεση ότι δεναξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης

(ζ)

αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο
οικονομικόςφορέαςκατά την εκτέλεσητηςσύμβασης·

(η)

δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιοεργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου και ο αριθμός των στελεχών της
επιχείρησής τουκατά τατελευταίατρία χρόνια·

(θ)

δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό

974

975

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68ΕΔΑΦΙΟ (3)
(άρθρο68)

Οδηγία2009/33/ΕΚ1του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης 23 η ς Απριλίου
2009,σχετικάμετηνπροώθησηκαθαρώνκαιενεργειακώςαποδοτικών οχημάτων οδικών
μεταφορών.

1

ΕΕL120της15.5.2009,σ.5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV
ΕΙΔΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρο 9,άρθρο 74)
Κωδικός CPV

Περιγραφή

75200000-8· 75231200-6· 75231240-8· 79611000-0·

Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές

79622000-0 [Υπηρεσίες διάθεσηςπροσωπικού

υπηρεσίες και συναφείςπρος

οικιακών βοηθών]· 79624000-4 [Υπηρεσίες διάθεσης
νοσηλευτικού προσωπικού]και 79625000-1

αυτές υπηρεσίες

[Υπηρεσίες διάθεσηςιατρικού 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 ανθρώπινουδυναμικού για οικιακές
εργασίες,Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης
εργατικούδυναμικού γιαοικιακές εργασίες, υπηρεσίες
υπαλληλικού προσωπικούγραφείων για οικιακές
εργασίες,Προσωρινό προσωπικόγια οικιακές
εργασίες,Υπηρεσίες οικιακής βοήθειαςκαι Οικιακές
υπηρεσίες]
85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 [Υπηρεσίες

Διοικητικές κοινωνικές,

δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής

εκπαιδευτικές,υγειονομικές και

ασφάλισης],75121000-0,75122000-7, 75124000-1·

πολιτιστικές υπηρεσίες

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
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φεστιβάλ],79954000-6 [Υπηρεσίες οργάνωσης
πάρτι],79955000-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης
επιδείξεων μόδας],79956000-0 [Υπηρεσίες
οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]
75300000-9

Υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης2

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

Υπηρεσίες παροχήςεπιδομάτων

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3· 98120000-0· 98132000-7· 98133110 -8

Λοιπέςκοινοτικές, κοινωνικές και

και 98130000 -3

ατομικές υπηρεσίες,
περιλαμβανομένωνυπηρεσιών
παρεχόμενων από
συνδικαλιστικές οργανώσεις,
πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις
νέων και λοιπές υπηρεσίες
συλλογικώνοργανώσεων

98131000-0

Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000-1έως 55410000-7· 55521000-8 έως

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και

55521200-0 [55521000-8Υπηρεσίες τροφοδοσίας

εστιατορίων

ιδιωτικών οικιών με έτοιμαφαγητά, 55521100-9
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’οίκον από την
κοινωνικήπρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες
παράδοσης γευμάτων]
55520000-1Υπηρεσίες τροφοδοσίας,55522000-5
Υπηρεσίες τροφοδοσίαςεταιρειών μεταφορών με
έτοιμαγεύματα, 55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονταιαπό τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονταιως μη
οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· η Δημοκρατία είναι ελεύθερη να
οργανώνει την παροχήυποχρεωτικώνκοινωνικώνυπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιώνείτε
ως υπηρεσιώνγενικούοικονομικούενδιαφέροντος είτε ως μηοικονομικών υπηρεσιών
γενικούενδιαφέροντος.
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άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμαγεύματα,
55524000-9 Υπηρεσίες τροφοδοσίαςσχολείων 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
79100000-5 έως 79140000-7· 75231100-5·

Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό
που δεν αποκλείονται βάσει του
άρθρου14 εδάφιο (1)
παράγραφος (δ)

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

Λοιπέςδιοικητικές καικρατικές

75125000-8 έως 75131000-3

υπηρεσίες

75200000-8 έως 75231000-4

Παροχή υπηρεσιών στο
κοινωνικό σύνολο

75231210-9 έως 75231230-5· 75240000-0 έως

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας

75252000-7· 794300000-7· 98113100-9

ασφάλειας και διάσωσης, στο
βαθμό που δεν αποκλείονται,
βάσει τουάρθρου14 εδάφιο (1)
παράγραφος (η)

79700000-1 έως 79721000-4 [Υπηρεσίες ερευνών

Υπηρεσίες ερευνών και

και ασφάλειας,Υπηρεσίες ασφάλειας, Υπηρεσίες

ασφαλείας

παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού,
Υπηρεσίες φύλαξης,Υπηρεσίες επιτήρησης,
Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες
ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου,
Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού
σήματος,Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες
γραφείουιδιωτικής αστυνομίας]
79722000-1[Υπηρεσίες γραφολογίας],79723000-8

979

[Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων]
98900000-2[Παροχήυπηρεσιών από οργανισμούς

Διεθνείς υπηρεσίες

και φορείςεκτός επικράτειας]και 98910000-5
[Παροχήειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς
οργανισμούς και φορείς]
64000000-6[Υπηρεσίες ταχυδρομείων και

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

τηλεπικοινωνιών], 64100000-7[Υπηρεσίες κρατικών
και ιδιωτικών ταχυδρομείων], 64110000-0
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 64111000-7
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούνεφημερίδες
και περιοδικά],64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες
που αφορούνεπιστολές],64113000-1 [Ταχυδρομικές
υπηρεσίες που αφορούνδέματα], 64114000-8
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγήςμετο κοινό],
64115000-5[Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών
θυρίδων],64116000-2 [Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ],
64122000-7[Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής
αλληλογραφίαςκαι ταχυδρόμησης]
50116510-9[Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών],

Διάφορες υπηρεσίες

71550000-8[Υπηρεσίες σιδηρουργού]
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