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Α.  Οι νέες οδηγίες και το έργο της ενσωμάτωσής τους 
 
Η  πολιτική  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  η  αναθεώρηση  των  σχετικών  οδηγιών  εντάχθηκε  σε 
συνολικό  πρόγραμμα  με  σκοπό  τον  ριζικό  εκσυγχρονισμό  των  δημοσίων  συμβάσεων  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση, 
συμβάλλοντας  στην  υλοποίηση  των  στόχων  της  στρατηγικής  “Ευρώπη  2020”  για  έξυπνη,  βιώσιμη  και  χωρίς 
αποκλεισμούς  ανάπτυξη.  Η  μεταρρύθμιση  της  νομοθεσίας  σχετικά  με  τις  δημόσιες  συμβάσεις  σε  ευρωπαϊκό 
επίπεδο  αποτέλεσε  μία  από  τις  δώδεκα  δράσεις  προτεραιότητας  της  πράξης  για  την  ενιαία  αγορά  που 
δημοσιεύθηκε  τον  Απρίλιο  του  2011.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  υιοθετήθηκαν,  τον  Ιανουάριο  του  2014,  και 
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, οι τρεις νέες οδηγίες2: 

• 2014/23/ΕΕ  (L94),  για  την  ανάθεση  συμβάσεων  παραχώρησης  έργων  και  υπηρεσιών  (για  πρώτη  φορά 
χωριστή οδηγία για τις παραχωρήσεις). 

• 2014/24/ΕΕ  (L94),  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (στον  κλασσικό  τομέα)  προς  αντικατάσταση  της  οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και 

• 2014/25/ΕΕ  (L94),  για  τις  συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  στους  τομείς  του  ύδατος,  της 
ενέργειας,  των  μεταφορών  και  των  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  (ΟΚΩ)  προς  αντικατάσταση  της  οδηγίας 
2004/17/ΕΚ. 

Οι οδηγίες τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014.  
Τα κράτη μέλη έχουν 24  μήνες για  την ενσωμάτωση των διατάξεων των νέων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο,  ενώ 
ειδικά  για  τις  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  με  ηλεκτρονικά  μέσα  έχουν  30  μήνες  επιπλέον.  Τούτο 
συνεπάγεται  ότι η  Ελλάδα υποχρεούται  να  εναρμονίσει  τις  ρυθμίσεις  της  εσωτερικής  της  έννομης  τάξης με 
αυτές των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. μέχρι την 18η Απριλίου 2016. 
 
Δυνάμει  του  άρθρου  2  παρ.  2  περ.  (β)  του  ν.  4013/2011  (Α/204),  η  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων 
Συμβάσεων έχει καταστεί αρμόδια και φέρει την ευθύνη για την εισήγηση ρυθμίσεων προς την Κυβέρνηση και τη 
Βουλή  αναφορικά  με  την  ενσωμάτωση  του  ευρωπαϊκού  δικαίου  στην  εθνική  έννομη  τάξη  στον  τομέα  των 
δημοσίων  συμβάσεων.  Προς  τον  σκοπό  αυτό  και  προκειμένου  πρωτίστως  να  τηρηθεί  η  ως  άνω  ορισθείσα 
προθεσμία  ενσωμάτωσης  των  παραπάνω  Οδηγιών,  η  Αρχή  ορίστηκε  ως  σημείο  επαφής  για  το  έργο  της 
ενσωμάτωσης  των  οδηγιών  με  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  έχει  συγκροτήσει,  με  πρωτοβουλία  της,  Ομάδες 
Εργασίας με έργο την προετοιμασία και εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα πράξεων ενσωμάτωσης3 
των νέων οδηγιών. Στις εν λόγω ομάδες εργασίας συμμετέχουν, πλην των νομικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής 
και  εκπρόσωποι  των  καταρχήν  αρμόδιων  Υπουργείων  (Υπουργείο  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και 
Τουρισμού,  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή,  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών,  Ειδική 
Γραμματεία  ΣΔΙΤ,  Υπουργείο  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας),  καθώς  και  της 
Μονάδας  Παρακολούθησης  Διαγωνισμών  &  Συμβάσεων  του  Κέντρου  Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Δικαίου (Μο.Πα.Δι.Σ/ΚΔΕΟΔ). 
 
 

                                                            

2
   Τα  πλήρη  κείμενα  των  τριών  νέων  οδηγιών  μπορείτε  να  βρείτε  και  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  www.eaadhsy.gr  ή 

www.hsppa.gr     / Νομοθεσία / Ενωσιακό δίκαιο. 

3   Για λόγους οικονομίας στο παρόν έγγραφο οι όροι “πράξη ενσωμάτωσης”, “νομοθετικό κείμενο”, “νομοθέτημα”, και “κείμενο” 

χρησιμοποιούνται με το ίδιο νόημα και δεν προσδιορίζουν απαραίτητα τον τύπο νομοθετήματος (νόμος, π.δ. κλπ). 
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Β. Μεθοδολογία και διαδικασία διαβούλευσης 
 
Μέχρι σήμερα δεν είθισται να διενεργείται ευρεία διαβούλευση για θέματα ενσωμάτωσης οδηγιών δημοσίων 
συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη.  
Δεδομένου  ότι  οι  οδηγίες  αφενός  παρέχουν  επιλογές  στα  κράτη  μέλη  και  αφετέρου  τους  επιβάλλουν 
υποχρεώσεις και με σκοπό, τόσο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων επιλογών, όσο και την 
ορθότερη  και  αποτελεσματικότερη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  από  την  πλευρά  της  Ελλάδας,  αποφασίσθηκε  η 
διενέργεια  ευρείας,  ουσιαστικής  και  σε  ένα  αρχικό  στάδιο  διαβούλευσης,  προκειμένου  να  σταθμιστούν  τα 
πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  κάθε  επιλογής  και  ενδεχομένως  να  ανευρεθούν  και  λύσεις  στις  όποιες 
αγκυλώσεις.  Στην  απόφαση  όμως  αυτή  οδήγησε  και  ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  των  νέων  οδηγιών,  η  ύπαρξη 
περισσότερων επιλογών στα κράτη μέλη, η οποία οφείλεται ιδίως στην θεώρηση των δημοσίων συμβάσεων ως 
ενός αγορακεντρικού εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για 
την  επίτευξη  έξυπνης,  βιώσιμης  και  χωρίς  αποκλεισμούς  ανάπτυξης,  παράλληλα  με  τη  διασφάλιση  της  πλέον 
αποδοτικής  χρήσης  των  δημόσιων  πόρων,  την  διευκόλυνση  της  συμμετοχής  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις και την αξιοποίηση των τελευταίων για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων 
(στρατηγική χρήση δημοσίων συμβάσεων)4. 
Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται αυστηρά στις επιλογές που παρέχουν οι νέες οδηγίες στα κράτη 
μέλη και σε καμία περίπτωση στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τίθενται 
ερωτήσεις  σχετικά  με  τα  μέτρα  που  ενδείκνυται  ή  πρέπει  να  ληφθούν  από  το  κράτος  ώστε  να  μπορούν  να 
εφαρμοστούν  οι  υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  από  τις  οδηγίες  (εφαρμοστικά  μέτρα,  τα  οποία  μπορεί  να 
αφορούν  είτε  ρυθμίσεις  ουσίας,  είτε,  ιδίως,  ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  δημοσίων  φορέων  ή 
διαδικαστικές ρυθμίσεις). 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχεδιάστηκε μία άτυπη ‐μη θεσμοθετημένη‐ διαδικασία η οποία στόχο έχει να: 

• είναι κατά το δυνατόν πιο ευέλικτη,  
• θέσει τα βασικά ζητήματα σε ένα χρονικό στάδιο πριν την οριστική σύνταξη των πράξεων ενσωμάτωσης,  
• απευθυνθεί  σε  συγκεκριμένους  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  φορείς  που  είτε  είναι 

αρμόδιοι/ενδιαφερόμενοι  για  συγκεκριμένα  ζητήματα  που  άπτονται  των  οδηγιών  (π.χ.  θέματα 
εργατικής,  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας),  είτε  εμπλέκονται  με  οιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία 
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  (π.χ.  αναθέτουσες  αρχές,  κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές,  οικονομικοί 
φορείς και ενώσεις αυτών) και 

• εκταθεί  πριν  και  πέραν  της  θεσμοθετημένης  διαδικασίας  διαβούλευσης  του  ν.  4048/2012  ‐  που  θα 
ακολουθήσει  μετά  την  οριστικοποίηση  από  την  Κυβέρνηση  των  σχεδίων  των  πράξεων  ενσωμάτωσης, 
δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι στο χρονικό σημείο που συνήθως διενεργείται η διαδικασία αυτή 
(λίγο πριν  την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή) δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να ενσωματωθούν 
βασικές στρατηγικές επιλογές του κράτους/κυβέρνησης. 

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  ευρύτερη  και  ουσιαστικότερη  δυνατή  διαβούλευση  αλλά  και  για  λόγους 
διαφάνειας: 

• κατεβλήθη προσπάθεια  να αποτυπωθεί  και  να ανευρεθεί  το σύνολο  των  εμπλεκόμενων δημόσιων  και 
ιδιωτικών  φορέων  προς  τους  οποίους  θα  στοχεύσει  η  διαβούλευση  αποστέλλοντας  τους  τα  σχετικά 
έγγραφα διαβούλευσης (είτε ειδικά είτε γενικά),  

• τα  έγγραφα  διαβούλευσης  που  θα  απευθύνονται  στο  ευρύ  κοινό  (και  όχι  μόνο  σε  στοχευμένους 
αποδέκτες) θα αναρτώνται τόσο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Συμβάσεων, 
www.eaadhsy.gr  και  www.hsppa.gr  όσο  και  στην  ιστοσελίδα  της  Ανοικτής  Διακυβέρνησης 
www.opengov.gr  δεδομένου  ότι  οι  φορείς  είναι  εξοικειωμένοι  σε  διαδικασίες  διαβούλευσης  που 
διεξάγονται σε αυτόν τον  διαδικτυακό τόπο, 

• πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αποδέκτες των εγγράφων διαβούλευσης θεωρούν ότι πρέπει 
αυτά (όλα ή κάποια εξ αυτών) να απευθυνθούν σε κάποιον επιπλέον ειδικότερο αρμόδιο/εμπλεκόμενο 
φορέα/υπηρεσία,  παρακαλούνται,  είτε  να  τα  διαβιβάζουν  οι  ίδιοι,  είτε  να  αποστέλλουν  σχετική 

                                                            

4  βλ. αιτ. σκέψη (2) οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (4) οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
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ειδοποίηση  με  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  του  φορέα  αυτού  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
odigies@eaadhsy.gr  , ώστε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να τον περιλάβει στη λίστα αποδεκτών. 

Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα υπάρξει ενημέρωση για τις ληφθείσες απαντήσεις. Το σύνολο ή μέρος των 
απαντήσεων που θα σταλούν ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί. 
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Γ. Επιλογές και ερωτήσεις προς διαβούλευση 
 
Στο  κεφάλαιο  αυτό  τίθενται  και  διευκρινίζονται  οι  βασικές  επιλογές  στις  οποίες  πρέπει  να  προβεί  το  κράτος 
μέλος κατά την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, αναφορικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
υπογραμμίζονται  κάποια  θεμελιώδη  ζητήματα  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη,  δίδονται  διευκρινίσεις  και 
τίθενται ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους εμπλεκόμενους  ‐δημόσιους και  ιδιωτικούς‐ φορείς για 
απάντηση με χρήση ελεύθερου κειμένου.  
Οι αποδέκτες  του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται να εξετάσουν τις επιλογές αυτές και να καταθέσουν τις 
προτάσεις/απαντήσεις τους, αφού μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, αναφέροντας συνοπτικά [με 
χρήση ελεύθερου κειμένου] και τους λόγους για αυτές. Παρακαλούνται στις προτάσεις τους να αναφέρουν σε 
ποια συγκεκριμένη επιλογή‐ερώτηση/ θέμα απαντούν.  
Οι  απαντήσεις  θα  συνδράμουν  ιδιαιτέρως  στην  καταγραφή  και  προσπάθεια  εξισορρόπησης  των  διαφόρων 
επιχειρημάτων  και  στην  πληροφόρηση  των  αρμόδιων  κυβερνητικών  οργάνων  για  τις  συνιστώμενες 
επιλογές/λύσεις.  

 

ΘΕΜΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σε ό,τι αφορά τις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στις νέες Οδηγίες5(πχ. σύμπραξη καινοτομίας, 
ανταγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση)  ή/και  τις  επιπρόσθετες  προϋποθέσεις  για  προσφυγή  σε  ήδη 
προβλεπόμενες διαδικασίες (πχ. ανταγωνιστικός διάλογος), παρακαλείσθε να: 

α)  αναφέρετε  συνοπτικά  επιπλέον προς  ρύθμιση  θέματα/  θέματα  για  βελτιωμένη  ρύθμιση  για  την  εφαρμογή 
τους από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς και 

β)  διευκρινίσετε  αν  κρίνετε  σκόπιμο  οι  ανωτέρω  αναφερόμενες  νέες  διαδικασίες  να  προβλεφθούν  και  για  τις 
αναθέσεις συμβάσεων κάτω από τα κατώφλια των Οδηγιών6. 

Διευκρινίσεις: Οι κανόνες για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων τίθενται στα άρθρα 25 έως 32 και  
43  έως  50  των  Οδηγιών  2014/24/EE  και  2014/25/ΕΕ  αντιστοίχως,  στο  πλαίσιο  δε  του  παρόντος  εγγράφου 
διαβούλευσης εξετάζονται τεχνικές και εργαλεία για σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων (άρθρα 34 έως 36 και 52 
έως  54  των  Οδηγιών  2014/24/EE  και  2014/25/ΕΕ  αντιστοίχως.  Επίσης,  κανόνες  για  τις  διαδικασίες  σύναψης 
δημοσίων  συμβάσεων  τίθενται  συχνά  και  σε  ειδικές  διατάξεις  εθνικού  δικαίου,  πχ.  άρθρα  4  έως  12  του  ν. 
3669/2008,  άρθρα  5  έως  7,  9  και  10  του  ν.  3316/2005.  Οι  φορείς  θα  πρέπει  να  εξετάσουν  την  αναγκαιότητα 
λεπτομερέστερων ρυθμίσεων (πέραν των προβλέψεων των Οδηγιών), πρόσθετων τροποποιήσεων, βελτιώσεων, 
κλπ,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  εφαρμογή  όλων  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  από  τις 
αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς. 
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 1 του Θέματος 1:  

 

 

 

 

                                                            

5   Άρθρο 26  παρ. 1 έως 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 44 παρ. 1 έως 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.  

6  Πρβ. ανάλογες ρυθμίσεις στο Μέρος Πέμπτο του Ν. 4281/2014 “Κανόνες που ισχύουν για τη σύναψη συμβάσεων χαμηλής αξίας και 

συμβάσεων υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας” (άρθρα 140 έως 146). 
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ΘΕΜΑ  2:  ΚΛΕΙΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ:  ΧΡΗΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ7 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ  2:    Κρίνετε  σκόπιμο,  στις  περιπτώσεις  κλειστής  διαδικασίας  ή  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με 
διαπραγμάτευση: 
(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ8 και να προβλεφθεί ότι οι μη 
κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  ή  ειδικές  κατηγορίες  τους  μπορούν,  εφόσον  το  επιθυμούν,  να  προκηρύσσουν 
διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 ή  
(β)  να  μην  ενεργοποιηθεί  η  σχετική  δυνατότητα  και  κατά  συνέπεια,  όλες  οι  αναθέτουσες  αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων  των  μη  κεντρικών,  να  οφείλουν  να  προκηρύσσουν  τους  διαγωνισμούς  αποκλειστικά 
μέσω προκήρυξης σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ; 
 
Παρακαλείσθε  να  παραθέσετε  σχετική  τεκμηρίωση  ως  προς  τη  σκοπιμότητα,  τη  χρησιμότητα  και  την 
αποτελεσματικότητα της επιλογής σας για τις αναθέτουσες αρχές κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων 
τους, καθώς και να καταγράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιλογής σας. 
 
Διευκρινίσεις:  Όπως  είναι  γνωστό  και  ισχύει  υπό  το  καθεστώς  των  Οδηγιών  2004/18/ΕΚ  και  2004/17/ΕΚ,  οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιοποιούν τις προθέσεις  τους για τις σχεδιαζόμενες δημόσιες συμβάσεις 
δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη9.  
Η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ προβλέπει επιπλέον ότι, ειδικά για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες 
με  διαπραγμάτευση,  οι  μη  κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  την  προκαταρκτική 
προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, εφόσον επιλεγεί αυτή η δυνατότητα από το κράτος μέλος, υπό 
ορισμένες  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  συντρέχουν  σωρευτικώς10.  Πρόκειται  για  νέα  ρύθμιση    με  στόχο  την 
ενίσχυση  του  ανταγωνισμού,  την  προώθηση  της  πρόσβασης  και  τη  διευκόλυνση  της  συμμετοχής  των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις. Η ρύθμιση στοχεύει παράλληλα στην αποφυγή της 
πολυπλοκότητας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην επιδίωξη της καλύτερης δυνατής σχέσης τιμής‐
απόδοσης (“value for money”). 
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 2 του Θέματος 2:  

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  3:  Σε  περίπτωση  που  στο  (2)  επιλεγεί  το  (α),  κρίνετε  σκόπιμο  η  εν  λόγω  δυνατότητα  προκήρυξης 
διαγωνισμού, μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, να ενεργοποιηθεί: 

(α) για όλες τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή  
                                                            

7  Άρθρα 26 παρ. 1 έως 5 και 44 παρ. 1 έως 4 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 

8   Άρθρο 26 παρ.5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Αντίθετα, στο άρθρο 44 παρ. 4 περ. α' της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ η σχετική δυνατότητα 
επιλογής δεν παρέχεται στο κράτος μέλος, αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντος φορέα να προκηρύξει διαγωνισμό 
μέσω  περιοδικής  ενδεικτικής  γνωστοποίησης  σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση  ανατίθεται  μέσω  κλειστής  διαδικασίας  ή  διαδικασίας  με 
διαπραγμάτευση. 
9  Πρβ. και άρθρο 48 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
10  Άρθρο  48  παρ.  2  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ.  Αντίστοιχη  δυνατότητα  χρήσης  της  προκαταρκτικής  προκήρυξης  ως  μέσο  προκήρυξης 

διαγωνισμού, δεν προβλέπεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΕ. Υπό το σημερινό καθεστώς, η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να συνάψει 
δημόσια  σύμβαση  ή  συμφωνία‐πλαίσιο  προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  ανοικτή,  κλειστή  ή  σε  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  με 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή σε ανταγωνιστικό διάλογο γνωστοποιείται μόνο μέσω προκήρυξης διαγωνισμού  (άρθρο 35 
Οδηγίας 2004/18/ΕΕ, άρθρο 29 πδ 60/2007). 
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(β) για ορισμένες μόνο κατηγορίες τους; Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις κατηγορίες των 
μη  κεντρικών  αναθετουσών  αρχών  που  προτείνετε,  καθώς  και  τους  λόγους  στους  οποίους  βασίζετε  την 
απάντησή σας.  

 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 3 του Θέματος 2:  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 4: Κρίνετε σκόπιμο: 

(α)  να  ενεργοποιηθεί  η  δυνατότητα  που  προβλέπεται  και  από  τις  νέες  οδηγίες11,  ώστε  οι  αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες  φορείς  να  δύνανται  να  προσφεύγουν  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32 και στο 
άρθρο 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως ή 

(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να μη δύνανται ‐ 
σε καμία περίπτωση ‐ να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση; 

Παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

Διευκρινίσεις: Λόγω  των  επιζήμιων  επιπτώσεων  στον  ανταγωνισμό,  οι  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση  χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση θα πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνο σε άκρως  εξαιρετικές περιπτώσεις12.  Σε  κάθε 
περίπτωση,  σημειώνεται  ότι  οι  προϋποθέσεις  προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  δεν  είναι 
καινοφανείς,  ωστόσο,  υπό  το  καθεστώς  των  Οδηγιών  2004/18/ΕΚ  και  2004/17/ΕΚ  η  σχετική  δυνατότητα 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχεται απευθείας στις αναθέτουσες αρχές/στους αναθέτοντες 
φορείς13,  ενώ,  με  τις  νέες  οδηγίες,  επαφίεται  στο  κράτος  μέλος  να  επιλέξει  να  ενεργοποιήσει  τη  σχετική 
δυνατότητα. 

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 4 του Θέματος 3:  

 

 

                                                            

11  Άρθρο 26 παρ. 6 και άρθρο 32 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, καθώς και άρθρο 44 παρ. 5 και άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ . 

12   Βλ. αναλυτικά αιτιολογικές σκέψεις (50) και (61) των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 

13   'Αρθρο 25  του  πδ. 60/2007  (άρθρο 31  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)  και  άρθρο 25  παρ. 3  του πδ 59/2007  (άρθρο 40  παρ. 3  Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ),  όπου  προβλέπονται  σήμερα  οι  περιπτώσεις  στις  οποίες  δικαιολογείται  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ 5: Σε περίπτωση που στο (4) επιλεγεί το (α):  

(α)  να  ενεργοποιηθεί  η  δυνατότητα  προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη 
δημοσίευση σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 32 και 50 των 
Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως ή 

(β)  να  ενεργοποιηθεί  η  σχετική  δυνατότητα  για  ορισμένες  μόνο  από  τις  περιπτώσεις  ή/και  περιστάσεις  που 
περιλαμβάνονται  στα  ως  άνω  άρθρα;  Στην  περίπτωση  αυτή,  ποιες  περιπτώσεις  κρίνετε  ότι  πρέπει  να 
περιληφθούν στην πράξη ενσωμάτωσης των Οδηγιών, για τις οποίες και μόνο θα επιτρέπεται η  διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και για ποιους λόγους; 

Διευκρινίσεις:  Οι  Οδηγίες  προβλέπουν  ρητώς14  ότι  τα  κράτη  μέλη  δεν  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιούν  τη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από εκείνες 
που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 50 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. Ενδεχομένως, όμως, 
κάποιο κράτος μέλος να επιλέξει να περιλάβει στην πράξη ενσωμάτωσης ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα ως άνω άρθρα, για τις οποίες και μόνο θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 5 του Θέματος 3:  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4: ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 6: Στην κλειστή διαδικασία, κρίνετε σκόπιμο: 

(α)  να  ενεργοποιηθεί  η  δυνατότητα  που  παρέχεται  από  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ15,  ώστε  όλες  οι  μη  κεντρικές 
αναθέτουσες  αρχές  ή  ειδικές  κατηγορίες  αυτών  να  μπορούν  να  ορίζουν  την  προθεσμία  παραλαβής  των 
προσφορών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί ή 

(β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και όλες οι αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μη 
κεντρικών, να οφείλουν να τηρούν τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στην κλειστή διαδικασία περί ελαχίστων 
προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  (πχ.  30  ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών); 

Παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

                                                            

14  Άρθρο 26  παρ. 6 και άρθρο 44 παρ. 5 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 
15  Άρθρο 28  παρ. 4  της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  Αντίθετα,  στο  άρθρο 46  παρ. 2  υποπαρ. 2  και 3  της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ  η  δυνατότητα 

επιλογής δεν παρέχεται στο κράτος μέλος, αλλά η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί ούτως ή άλλως να καθορίζεται με 
κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί. 
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Διευκρινίσεις: Η  εν  λόγω  επιλογή  αποτελεί  νέα  ρύθμιση  και  στοχεύει  στην  ενίσχυση  του  ανταγωνισμού,  την 
προώθηση  της  πρόσβασης  και  τη  διευκόλυνση  της  συμμετοχής  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  στις 
δημόσιες  συμβάσεις16.  Απορρέει  δε  από  την  αναγκαιότητα  να  επιτρέπεται  στις  αναθέτουσες  αρχές  να 
συντομεύουν/παρατείνουν ορισμένες προθεσμίες που ισχύουν, μεταξύ άλλων, και για τις κλειστές διαδικασίες, 
καθορίζοντάς  τες  είτε  με  ειδική  συμφωνία  μεταξύ  της  αναθέτουσας  αρχής  και  των  υποψηφίων  που  έχουν 
επιλεγεί  είτε  ελλείψει  ειδικής  συμφωνίας,  σε  προθεσμία  όχι  μικρότερη  των  10  ημερών  από  την  ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Σημειώνεται ότι η Οδηγία θέτει ως προϋπόθεση την παροχή, 
σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους, ίσου χρόνου για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους, 
σε  περίπτωση  δε  έλλειψης  ειδικής  συμφωνίας  σχετικά  με  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  η 
προθεσμία  δεν  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  των  10  ημερών  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών17.  

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 6 του Θέματος 4:  

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  7:  Σε  περίπτωση  που  στο  (6)  επιλεγεί  το  (α),  θεωρείτε  ότι  η  εν  λόγω  δυνατότητα  πρέπει  να 
ενεργοποιηθεί: 

(α) για όλες τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή  

(β) για ορισμένες μόνο κατηγορίες τους; Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις κατηγορίες των 
μη  κεντρικών  αναθετουσών  αρχών  που  προτείνετε,  καθώς  και  τους  λόγους  στους  οποίους  βασίζετε  την 
απάντησή σας.  

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 7 του Θέματος 4:  

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ 5: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΩΝ  
 

                                                            

16  Πρβ. και αιτιολογική σκέψη (80) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
17  Παρεμπιπτόντως,  επισημαίνεται  ότι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  παρ.  6  και  την  αιτιολογική  σκέψη  (46)  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ,  η 

σύντμηση των προθεσμιών από τις αναθέτουσες αρχές θα μπορούσε να λάβει χώρα και εφόσον οι προθεσμίες αυτές δεν θα ήταν 
εφικτό να τηρηθούν λόγω επείγουσας ανάγκης, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως από τις αναθέτουσες αρχές. Σημειωτέον ότι 
στην  τελευταία  περίπτωση,  δεν  είναι  απαραίτητο  να  πρόκειται  για  κατεπείγουσα  ανάγκη  οφειλομένη  σε  γεγονότα  τα  οποία  η 
αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει και για τα οποία δεν ευθύνεται. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  8:  Δεδομένου  ότι  το  δυναμικό  σύστημα  αγορών  λειτουργεί  ως  μια  εξ  ολοκληρου  ηλεκτρονική 
διαδικασία και όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα18, 
για την εφαρμογή του απαιτείται η ύπαρξη σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος και ο καθορισμός των κανόνων 
και λεπτομερειών λειτουργίας και χρήσης του συστήματος.  
α)  Υπάρχει  δυνατότητα  λειτουργίας  ηλεκτρονικού  υποσυστήματος  στο  ΕΣΗΔΗΣ  για  τα  δυναμικά  συστήματα 
αγορών;  
β) Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο α), έχουν ρυθμισθεί οι κανόνες και λεπτομέρειες λειτουργίας και χρήσης 
του υποσυστήματος;  
γ)  Σε  περίπτωση αρνητικής απάντησης,  πότε αναμένεται  να  ρυθμισθούν  τα  σχετικά  θέματα με  την  εφαρμογή 
δυναμικών συστημάτων αγορών και υπό ποιες προϋποθέσεις;  
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 8 του Θέματος 5:  

 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Σε σχέση με τα δυναμικά συστήματα αγορών, έχετε διαπιστώσει σημεία στα οποία θα ήταν σκόπιμο 
να επέλθουν βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές κυρίως σε επίπεδο διαδικαστικών λεπτομερειών; Παρακαλείσθε 
να αναφέρετε τα σημεία αυτά και να παραθέσετε τυχόν προτάσεις για βελτίωση.    
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 9 του Θέματος 5:  

 

 

 

 
Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ η χρήση 
του δυναμικού συστήματος αγορών προκρίνεται για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα 
στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα. Το δυναμικό 
σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκληρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ'όλη την περίοδο 
ισχύος του σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί 
ένα  ευέλικτο  εργαλείο  το  οποίο,  υπό  προϋποθέσεις,  μπορεί  να  βελτιώσει  και  να  απλοποιήσει  τη  διαδικασία 
ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων  τόσο  για  τις  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  όσο  και  για  τους 
οικονομικούς φορείς.  
Τα  δυναμικά  συστήματα  αγορών,  όπως  ρυθμίζονται  στις  ισχύουσες  Οδηγίες  2004/18/ΕΚ  και  2004/17/ΕΚ19 
απεδείχθησαν αρκετά δύσκολα στην πρακτική εφαρμογή τους και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μάλλον σε 
περιορισμένο  βαθμό  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  περιορισμένη  χρήση  των  δυναμικών 
συστημάτων  αγορών  λόγω  πολυπλοκότητας20,  με  τις  καινούριες  Οδηγίες  επιχειρήθηκε  η  απλούστευση  των 
σχετικών  ρυθμίσεων  προκειμένου  οι  αναθέτοσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  να  αξιοποιήσουν  πλήρως  τις 
δυνατότητες  που  προσφέρει  το  μέσο  αυτό.  Προς  το  σκοπό  αυτό  προβλέφθηκε,  μεταξύ  άλλων,  ότι  για  τα 

                                                            

18  βλ. άρθρο 34 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 52 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
19  βλ. άρθρο 33 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 17 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.   
20  βλ. αιτ. σκέψη (63) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (73) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ . 
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δυναμικά συστήματα αγορών οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής 
διαδικασίας.  
 
 
ΘΕΜΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  10:  Από  την  έως  τώρα  εμπειρία  σας,  κατά  την  χρήση  των  ηλεκτρονικών  πλειστηριασμών,  έχετε 
εντοπίσει σημεία στα οποία θα ήταν σκόπιμο να επέλθουν βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές κυρίως σε επίπεδο 
διαδικαστικών λεπτομερειών; Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα σημεία αυτά και να παραθέσετε τυχόν προτάσεις 
για βελτίωση.   
   
Διευκρινίσεις: Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στις νέες οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ21  δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στις  ισχύουσες σχετικές διατάξεις  των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 
2004/17/ΕΚ22. Σημειώνεται ότι στο κείμενο των άρθρων των Οδηγιών η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού παρατίθεται σε γενικές γραμμές αρκετά αναλυτικά.       
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 10 του Θέματος 6:  

 

 

 

 
ΘΕΜΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  11:  Θεωρείτε  σκόπιμο  να  καταστεί  υποχρεωτική,  μέσω  της  πράξης  ενσωμάτωσης  των  Οδηγιών,  η 
χρήση  ηλεκτρονικών  καταλόγων  για  ορισμένα  είδη  συμβάσεων;  Σε  περίπτωση  καταφατικής  απάντησης 
παρακαλείσθε να προσδιορίσετε  τα  είδη  των δημοσίων συμβάσεων για  τα οποία θα ήταν σκόπιμη μια  τέτοια 
ρύθμιση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, παρακαλείσθε να παρέχετε σχετική αιτιολόγηση.   
 
Διευκρινίσεις:  Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες23,  τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  καταστήσουν  υποχρεωτική  τη  χρήση 
ηλεκτρονικών  καταλόγων  για  ορισμένα  είδη  δημοσίων  συμβάσεων.  Οι  ηλεκτρονικοί  κατάλογοι  είναι  ένας 
μορφότυπος  για  την  παρουσίαση  των  προσφορών  και  την  οργάνωση  των  πληροφοριών  κατά  τρόπο  ο  οποίος 
είναι  κοινός  για  όλους  τους  προσφέροντες  και  προσφέρεται  για  ηλεκτρονική  επεξεργασία.  Οι  αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν ηλεκτρονικούς καταλόγους σε όλες τις διαθέσιμες 
διαδικασίες όπου απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας24.  
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 11 του Θέματος 7:  

 

 

                                                            

21  βλ. άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.  
22  βλ. άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 56 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.   

23      Άρθρο 36 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 54 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
24  βλ. αιτ. Σκέψη (68) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (77) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπάρχει δυνατότητα 
χρήσης ηλεκτρονικών καταλόγων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, πότε ενεργοποιήθηκε η 
δυνατότητα αυτή και υπό ποιες προϋποθέσεις;  
 
Διευκρινίσεις: Αναφορικά με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες χρήσης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στην παράγραφο 2  του άρθρου 136  του ν. 4281/2014  για την 
έκδοση υπουργικής απόφασης. Η εξουσιοδότηση αυτή υπήρχε και στον ν. 4155/2013, πλην όμως η ισχύουσα έως 
σήμερα υπουργική απόφαση με αριθμό Π1/2390/2013 για τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ δν περιέχει διάταξη σχετική 
με τους ηλεκτρονικούς καταλόγους.  
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 12 του Θέματος 7:  

 

 

  
ΕΡΩΤΗΣΗ 13:   Θεωρείτε ότι  είναι σκόπιμη η λεπτομερέστερη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για  τη  χρήση  του 
εργαλείου  των  ηλεκτρονικών  καταλόγων  από  τις  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς;  Παρακαλείσθε  να 
προσδιορίσετε τα προτεινόμενα από εσάς θέματα προς ρύθμιση.  
 
Διευκρινίσεις: Τα άρθρα 36 και 54 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, αντίστοιχα, ρυθμίζουν αναλυτικά τη 
χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου. 
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 13 του Θέματος 7:  

 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ  14: Ποια  θεωρείτε  ότι  θα  μπορούσαν  να  είναι  τα  ελάχιστα  στοιχεία‐πεδία  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνονται  στον  μορφότυπο  του  ηλεκτρονικού  καταλόγου,  ενόψει  της  τυποποίησης  του  μορφοτύπου 
αυτού;  
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 14 του Θέματος 7:  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΕΠΙΛΟΓΗ  15:  Σε  ό,τι  αφορά  στις  γνωστοποιήσεις  συναφθεισών  συμβάσεων25,  δεδομένης  της  απαλλαγής  των 
αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία‐πλαίσιο26, κρίνετε 
σκόπιμο:  

(α) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από τις Οδηγίες27, ώστε οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς  να  οφείλουν,  παρά  ταύτα,  να  συγκεντρώνουν  σε  τριμηνιαία  βάση  τις  γνωστοποιήσεις  των 
αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία‐
πλαίσιο, στην περίπτωση δε αυτή, να αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ημέρες 
μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου ή  

(β)  να μην  ενεργοποιηθεί  η  σχετική δυνατότητα  και  να περιληφθεί  στην πράξη  ενσωμάτωσης ο  κανόνας περί 
απαλλαγής των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων από την εν λόγω υποχρέωση αποστολής της σχετικής 
γνωστοποίησης; 

Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να καταγράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της επιλογής σας. 

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 15 του Θέματος 8:  

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ 9: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ANOIKTΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 16: Κρίνετε σκόπιμο, στις ανοικτές διαδικασίες και σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται από 
τις οδηγίες28 να εξετάζονται οι προσφορές των συμμετεχόντων πριν από την επαλήθευση τόσο της μη ύπαρξης 
λόγων αποκλεισμού όσο και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής29: 
(α)  να αποκλεισθεί  η  χρήση  της ως άνω αναφερόμενης δυνατότητας στην πράξη  ενσωμάτωσης  των Οδηγιών, 
ήτοι να μην επιτρέπεται ‐ σε καμία περίπτωση ‐ στις αναθέτουσες αρχές/στους αναθέτοντες φορείς να εξετάζουν 
τις  προσφορές  των  συμμετεχόντων,  πριν  από  την  επαλήθευση  της  ανυπαρξίας  λόγων  αποκλεισμού  και  της 
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής ή  
(β) να περιοριστεί η χρήση της εν λόγω δυνατότητας σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε ειδικές περιπτώσεις ή  
(γ) να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα να αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, εάν θα εξετάσει τις προσφορές των συμμετεχόντων πριν από την επαλήθευση της μη ύπαρξης λόγων 
αποκλεισμού  και  της  πλήρωσης  των  κριτηρίων  επιλογής,  εκτιμώντας  κάθε  φορά  το  είδος  της  υπό  ανάθεση 
σύμβασης και τις ειδικές περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής;  
Παρακαλείσθε  να  παραθέσετε  σχετική  τεκμηρίωση  ως  προς  τη  σκοπιμότητα,  τη  χρησιμότητα  και  την 
αποτελεσματικότητα της επιλογής σας για τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης των συμβάσεων τους. 

                                                            

25  Άρθρα 50 και 70 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 
26  Άρθρα 33 και 51  των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 
27  Άρθρα 50 παρ. 2 υποπαρ. 2 και άρθρο 70 παρ. 2 υποπαρ. 2 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 
28  Άρθρα 56 παρ. 2 και 76 παρ. 7 των Οδηγιών  2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως. 

29   Πρβ. άρθρα 57 έως 64 (για την Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και άρθρα 76 έως 84 (για την Οδηγία 2014/25/ΕΕ). 
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Διευκρινίσεις:  Η  δυνατότητα  εξέτασης  των  προσφορών  από  τις  αναθέτουσες  αρχές/τους  αναθέτοντες  φορείς 
στις ανοικτές διαδικασίες, πριν από την επαλήθευση της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των 
κριτηρίων  επιλογής  στο  πρόσωπο  των  οικονομικών  φορέων,  είναι  νέα  στο  παράγωγο  δίκαιο  δημοσίων 
συμβάσεων  της  Ένωσης.  Αν  και  φαίνεται  λογικό  να  επαληθεύεται  καταρχάς  ότι  δεν  συντρέχουν  λόγοι 
αποκλεισμού και ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, ενδεχομένως για λόγους οργανωτικούς ή επιχειρησιακούς 
να είναι σκόπιμη η αντιστροφή.   
Κατά την απάντησή σας στην ΕΠΙΛΟΓΗ 16, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη και τα ακόλουθα: : Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (το οποίο εφαρμόζεται και στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ30), κατά 
την  υποβολή  υποβολή  προσφορών,  οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  είναι  υποχρεωμένοι  να 
αποδέχονται,  ως  προκαταρκτική  απόδειξη,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Προμήθειας  (ΕΕΕΠ),  το  οποίο 
αποτελείται από επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, σχετικά με το ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (λόγοι αποκλεισμού)31, β) πληροί τα κριτήρια επιλογής που 
έχουν  τεθεί  στη  διακήρυξη  (αρ.  58  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ,  πχ.  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  δραστηριότητας,  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  τεχνική  και  επαγγελματική 
ικανότητα)32  και  γ)  κατά  περίπτωση,  τηρεί  τους  αντικειμενικούς  κανόνες  και  κριτήρια  που  έχουν  καθοριστεί 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  65  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ  (περιορισμός  του  αριθμού  των  πληρούντων  τα  κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν). 

Αναλυτικότερες διευκρινίσεις για το ΕΕΕΠ βλ. στο αντίστοιχο με αρ. πρωτ. 1574/7.4.2015 έγγραφο διαβούλευσης 
της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  το  οποίο  έχει  κοινοποιηθεί    στους  ενδιαφερόμενους  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  φορείς  και 
βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της ανοικτής διακυβέρνησης www.opengov.gr και στην ιστοσελίδα 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr.     

Η χρήση του ΕΕΕΠ θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των προς προσκόμιση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 
όσον αφορά τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού  και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που μέχρι 
σήμερα ελέγχονται στο πρώτο στάδιο της ανοικτής διαδικασίας. Με τη χρήση του ΕΕΕΠ (όπως και σήμερα με τη 
χρήση  υπεύθυνων  δηλώσεων  σε  ορισμένες  διαδικασίες  ανάθεσης  συμβάσεων)  η  μη  συνδρομή  λόγων 
αποκλεισμού  και  η  πλήρωση  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  αποδεικνύεται  και  άρα  ελέγχεται  στο  τελευταίο 
στάδιο (μετά και την αξιολόγηση των προσφορών) και μόνο για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Το  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη,  προκειμένου  να  εξεταστεί  εν  τοις  πράγμασι  η  χρησιμότητα  της 
ενεργοποίησης  της  αντιστροφής  του  κανόνα  (εξέταση  των  προσφορών  των  συμμετεχόντων  πριν  από  την 
επαλήθευση της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής). 

 

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 16 του Θέματος 9:  

 

 

 

                                                            

30  Πρβ. άρθρο 80 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
31  Σημειωτέον  ότι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  παρ.  1  της  Οδηγίας  2014/25/ΕΕ  “Οι  αντικειμενικοί  κανόνες  και  τα  κριτήρια  για  τον 

αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων... μπορούν να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο 
άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν (...)”. 

32  Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ “Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παρ. 1 

του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στο άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν (...)”. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Σε περίπτωση που στο (16) επιλεγεί το (β), προτείνετε: 
 
α) Σε ποια είδη υπό ανάθεση συμβάσεων ή/και είδη διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή/και σε ποιες 
ειδικές  περιπτώσεις  ή/και  υπό  ποιες  ειδικότερες  προϋποθέσεις,  πρέπει  να  παρέχεται  στις  αναθέτουσες 
αρχές/στους  αναθέτοντες  φορείς  η  εν  λόγω  δυνατότητα  εξέτασης  των  προσφορών  πριν  από  τον  έλεγχο  μη 
συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  και  πλήρωσης  των  κριτηρίων  επιλογής;  [πχ.  έργα/προμήθειες/υπηρεσίες, 
περιπτώσεις  απόκτησης  ή/και  χρήσης  συμβάσεων,  σύναψη  συμφωνιών  πλαίσιο,  δικαιώματα  προαίρεσης 
(option), κ.α.]. 
β)    Εάν  οι  εν  λόγω  ειδικές  περιπτώσεις/προϋποθέσεις,  κλπ,  πρέπει  να  καθοριστούν  στην  πράξη/στις  πράξεις 
ενσωμάτωσης  των  Οδηγιών  ή  σε  άλλο  εφαρμοστικό  μέτρο  [πχ.  δευτερογενές  δίκαιο  (πδ,  κυα,  υα),  πρότυπα 
τεύχη δημοπράτησης, κ.α). 
 
Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 17 του Θέματος 9:  

 

 

 

 

 

Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα παρατίθενται 
οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών. 

 
Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες 
παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν σε 
θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης ‐ ήτοι στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων [με χρήση 
ελεύθερου κειμένου]. 
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Δ. Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Παρακαλούμε  για  τις  απαντήσεις  σας  επί  των  θεμάτων  του  παρόντος  εγγράφου  διαβούλευσης  μέχρι  τις  5 
Ιουνίου 2015: 

• απευθείας στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης www.opengov.gr ή 
• στην ηλεκτρονική διεύθυνση odigies@eaadhsy.gr ή  
• στη δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, τ.κ. 115 23 

 
Τηλ. επικοινωνίας: 213 2124 738 

                    213 2124 743 
                    213 2124 768 
                    213 2124 766 
                    213 2124 732 

 
Οι  απαντήσεις  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων  φορέων  είναι  πολύτιμες.  Σας  ευχαριστούμε  για  το  χρόνο  που 
διαθέσατε να διαβάσετε το παρόν έγγραφο.  
Για  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  σας  επί  της  διαδικασίας  διαβούλευσης  (βλ.  παραπάνω  Β.),  μπορείτε  να 
απευθύνεστε στο τηλ. 213 2124 732. 
 
 
 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη  

Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών  
και   

Συντονίστρια της Ο.Ε για την 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

 

 

 

Ευανθία Σαββίδη 

  Η Προϊσταμένη  

Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου  
και   

Συντονίστρια της Ο.Ε για την 
ενσωμάτωση της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ 
 

 

Ευαγγελία Βλάχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

 
Ι. ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ  

 
  

Άρθρο 26 

Επιλογή των διαδικασιών 

[....] 

5. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49. 

Όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,  τα κράτη 
μέλη  μπορούν,  παρά  τα  προβλεπόμενα  στο  πρώτο  εδάφιο  της  παρούσας  παραγράφου,  να  ορίζουν  ότι  μη 
κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  ή  ειδικές  κατηγορίες  τους  μπορούν  να  προκηρύσσουν  διαγωνισμό  μέσω 
προκαταρκτικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Όταν  ο  διαγωνισμός  προκηρύσσεται  μέσω  προκαταρκτικής  γνωστοποίησης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  48 
παράγραφος  2,  οι  οικονομικοί  φορείς  που  έχουν  εκδηλώσει  το  ενδιαφέρον  τους  μετά  τη  δημοσίευση  της 
προκαταρκτικής γνωστοποίησης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς, 
μέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το άρθρο 54. 

6.  Στις  ειδικές περιπτώσεις  και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά  στο άρθρο 32,  τα  κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να εφαρμόζουν διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση  ή  διαγωνισμό.  Τα  κράτη  μέλη  δεν  επιτρέπουν  να  χρησιμοποιείται  η  διαδικασία  αυτή  σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 32. 
 
 

Άρθρο 28 

Κλειστή διαδικασία 

[...] 

4.  Τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  προβλέπουν  ότι  όλες  ή  ειδικές  κατηγορίες  μη  κεντρικών  αναθετουσών  αρχών 
μπορούν να ορίζουν  την προθεσμία παραλαβής  των προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύ  της αναθέτουσας 
αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγμένους υποψηφίους ίσος 
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

[...] 

Άρθρο 32 

Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

1.  Στις  ειδικές  περιπτώσεις  και  περιστάσεις  που  προβλέπονται  στις  παραγράφους  2  έως  5,  τα  κράτη  μέλη 
μπορούν  να  προβλέπουν  ότι  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  αναθέτουν  δημόσιες  συμβάσεις 
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 
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2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις  έργων,  δημόσιες  συμβάσεις  αγαθών  και  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις 
κατωτέρω περιπτώσεις: 
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 
είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν  έχουν  τροποποιηθεί  ουσιωδώς  οι  αρχικοί  όροι  της  σύμβασης  και  ότι  διαβιβάζεται  σχετική  έκθεση  στην 
Επιτροπή εάν το ζητήσει· 

Δεν  θεωρείται  κατάλληλη  μια  προσφορά  άσχετη  με  τη  σύμβαση  και  προδήλως  ανίκανη,  χωρίς  ουσιαστικές 
αλλαγές,  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  όπως  προσδιορίζονται  στα 
έγγραφα της προμήθειας. Μια αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας 
πρόκειται ή μπορεί  να αποκλειστεί σύμφωνα με  το άρθρο 57 ή δεν πληροί  τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 58· 

β)  εάν τα έργα,  τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

i) ο στόχος της προμήθειας είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, 

ii) δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους, 

iii) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται των περιπτώσεων ii) και iii) εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική 
λύση  ή  υποκατάστατο  και  η  απουσία  ανταγωνισμού  δεν  είναι  αποτέλεσμα  τεχνητού  περιορισμού  των 
παραμέτρων της προμήθειας· 

γ)  στο  μέτρο  που  είναι  απολύτως  αναγκαίο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  οφειλόμενης  σε  γεγονότα  τα 
οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε  να προβλέψει,  δεν  είναι  δυνατή η  τήρηση  των προθεσμιών που 
προβλέπονται  για  τις ανοικτές,  κλειστές ή ανταγωνιστικές  διαδικασίες με  διαπραγμάτευση·  οι  περιστάσεις  τις 
οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση 
δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη. 

3. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις αγαθών: 

α)  όταν  τα  σχετικά  προϊόντα  κατασκευάζονται  αποκλειστικά  για  σκοπούς  έρευνας,  πειραματισμού,  μελέτης  ή 
ανάπτυξης·  ωστόσο,  οι  συμβάσεις  που  ανατίθενται  δυνάμει  του  παρόντος  σημείου  δεν  περιλαμβάνουν  την 
παραγωγή ποσοτήτων  ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης· 
β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε 
για  τη  μερική  ανανέωση  προμηθειών  αγαθών  ή  εγκαταστάσεων  είτε  για  επέκταση  υφιστάμενων  προμηθειών 
αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθεύεται 
αγαθά  με  διαφορετικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  θα  προκαλούσαν  ασυμβατότητα  ή  δυσανάλογες 
τεχνικές  δυσχέρειες  στη  χρήση  και  τη  συντήρηση·  η  διάρκεια  αυτών  των  συμβάσεων,  καθώς  και  των 
ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη· 
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γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων· 

δ)  για  την  αγορά  αγαθών  ή  υπηρεσιών,  υπό  ιδιαίτερα  ευνοϊκούς  όρους,  είτε  από  προμηθευτή  που  παύει 
οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 

4. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με 
την  παρούσα  οδηγία  και  πρέπει,  σύμφωνα με  τους  κανόνες  που  προβλέπονται  στον  διαγωνισμό  μελετών,  να 
ανατεθεί  στον  νικητή  ή  σε  έναν  από  τους  νικητές  του  διαγωνισμού  μελετών·  στη  δεύτερη  περίπτωση,  στις 
διαπραγματεύσεις πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές του διαγωνισμού. 

5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή 
υπηρεσίες  που  συνίστανται  στην  επανάληψη  παρόμοιων  έργων  ή  υπηρεσιών  που  ανατέθηκαν  από  τον 
οικονομικό φορέα με τον οποίο συνήψαν την αρχική σύμβαση οι ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση 
σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στο άρθρο 26 παράγραφος 1. Στο βασικό σχέδιο επισημαίνεται η έκταση 
πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν. 

Η ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού 
και  το  συνολικό  προβλεπόμενο  ποσό  των  επακόλουθων  εργασιών  ή  υπηρεσιών  λαμβάνεται  υπόψη  από  τις 
αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 4. 

Χρήση της διαδικασίας αυτής μπορεί να γίνει μόνο εντός τριετίας από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 34   

Δυναμικά συστήματα αγορών 

1.  Για  αγορές  τρέχουσας  χρήσης  των  οποίων  τα  χαρακτηριστικά,  όπως  είναι  γενικώς  διαθέσιμα  στην  αγορά, 
ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  των  αναθετουσών  αρχών,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  χρησιμοποιούν 
δυναμικό  σύστημα  αγορών.  Το  δυναμικό  σύστημα  αγορών  λειτουργεί  ως  μια  εξ  ολοκλήρου  ηλεκτρονική 
διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη περίοδο ισχύος του συστήματος αγορών σε κάθε οικονομικό φορέα που 
πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται 
αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της προμήθειας που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε 
κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
των  επακόλουθων  ειδικών  συμβάσεων  ή  σε  συγκεκριμένη  γεωγραφική  περιοχή  στην  οποία  θα  εκτελεστούν 
επακόλουθες ειδικές συμβάσεις. 
2.  Για  την  πραγματοποίηση  προμήθειας  στο  πλαίσιο  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  οι  αναθέτουσες  αρχές 
ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής 
γίνονται δεκτοί στο σύστημα και ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 65. Όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλογής 
για κάθε κατηγορία. 
Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προθεσμίες: 
α) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της  γνωστοποίησης  προκήρυξης  σύμβασης  ή,  εάν  ως  μέσο  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  χρησιμοποιείται  η 
προκαταρκτική γνωστοποίηση, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 
Άπαξ  και  αποσταλεί  η  πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  την  πρώτη  ειδική  προμήθεια  στο  πλαίσιο  του 
δυναμικού συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής· 
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β)  η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  τουλάχιστον  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 28 παράγραφος 4· 
το άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 5 δεν εφαρμόζεται. 
3.  Όλες  τις  επικοινωνίες  στο  πλαίσιο  δυναμικού  συστήματος  αγορών  πραγματοποιούνται  αποκλειστικώς  με 
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6. 
4.  Για  τους  σκοπούς  της  ανάθεσης  συμβάσεων  βάσει  ενός  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  οι  αναθέτουσες 
αρχές: 
α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών· 
β)  διευκρινίζουν  στα  έγγραφα  της  προμήθειας  τουλάχιστον  τη  φύση  και  την  εκτιμώμενη  ποσότητα  των 
προβλεπόμενων  αγορών,  καθώς  και  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  που  αφορούν  το  δυναμικό  σύστημα 
αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης· 
γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους· 
δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα 
της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 53. 
  
5.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  παρέχουν,  καθ’  όλη  την  περίοδο  ισχύος  του  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  τη 
δυνατότητα  σε  κάθε  οικονομικό  φορέα  να  ζητήσει  να  συμμετάσχει  στο  σύστημα,  βάσει  των  όρων  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, 
σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  επιλογής,  εντός  10  εργάσιμων  ημερών  από  την  παραλαβή  τους.  Η  προθεσμία  αυτή 
μπορεί  να  παραταθεί  σε  15  εργάσιμες  ημέρες  σε  μεμονωμένες  περιπτώσεις,  όταν  αυτό  δικαιολογείται,  ιδίως 
λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα 
κριτήρια επιλογής. 
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
την πρώτη ειδική προμήθεια στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν  την  περίοδο  αξιολόγησης,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  δημοσιεύεται  πρόσκληση  υποβολής 
προσφορών  κατά  την  παραταθείσα  περίοδο  αξιολόγησης.  Η  διάρκεια  της  παράτασης  που  προτίθενται  να 
εφαρμόσουν οι αναθέτουσες αρχές επισημαίνεται στα έγγραφα της προμήθειας. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  ενημερώνει  το  ταχύτερο  δυνατόν  τον  σχετικό  οικονομικό  φορέα  αν  έχει  επιλεγεί  να 
συμμετάσχει στο δυναμικό σύστημα αγορών ή όχι. 
6.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  προσκαλούν  όλους  τους  επιλεγμένους  συμμετέχοντες  να  υποβάλουν  προσφορά  για 
κάθε  ειδική  προμήθεια  στο  πλαίσιο  του  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  54.  Όταν  το 
δυναμικό  σύστημα  αγορών  χωρίζεται  σε  κατηγορίες  έργων,  προϊόντων  ή  υπηρεσιών,  οι  αναθέτουσες  αρχές 
καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί στη σχετική ειδική 
προμήθεια να υποβάλουν προσφορά. 
Αναθέτουν  τη  σύμβαση  στον  προσφέροντα  που  υποβάλλει  την  καλύτερη  προσφορά,  βάσει  των  κριτηρίων 
ανάθεσης που ορίζονται στη γνωστοποίηση προκήρυξης της σύμβασης για το δυναμικό σύστημα αγορών, ή, εάν 
ως  μέσο  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  έχει  χρησιμοποιηθεί  προκαταρκτική  γνωστοποίηση,  στην  πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
7.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν,  ανά  πάσα  στιγμή  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  ισχύος  του  δυναμικού 
συστήματος  αγορών,  να  απαιτούν  από  τους  επιλεγμένους  συμμετέχοντες  να  υποβάλουν  ανανεωμένη  και 
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1, εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος. 
Το άρθρο 59 παράγραφοι 4 έως 6 εφαρμόζεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών. 
8. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν  την περίοδο  ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών στην προκήρυξη 
του  διαγωνισμού.  Ενημερώνουν  την  Επιτροπή  για  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  περιόδου  ισχύος,  μέσω  των 
κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων: 
α)  εάν η περίοδος  ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω του εντύπου που 
χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών· 
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β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 50. 
9.  Στους  οικονομικούς  παράγοντες  που  ενδιαφέρονται  ή  συμμετέχουν  στο  δυναμικό  σύστημα  αγορών  δεν 
επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών. 
 

Άρθρο 35 

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικούς  πλειστηριασμούς,  στους  οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. 

Για  τον  σκοπό  αυτόν,  οι  αναθέτουσες  αρχές  διοργανώνουν  τον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό  με  τη  μορφή 
επαναληπτικής  ηλεκτρονικής  διαδικασίας,  διεξαγόμενης  έπειτα  από  προκαταρκτική  πλήρη  αξιολόγηση  των 
προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. 

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  αυτόματη  μέθοδο  αξιολόγησης,  οι  συμβάσεις  αυτές  δεν  αποτελούν  αντικείμενο  ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. 

2. Στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν  να  αποφασίζουν  την  ανάθεση  δημόσιας  σύμβασης  κατόπιν  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού,  όταν  τα 
έγγραφα της προμήθειας και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 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‐πλαισίου,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  33 
παράγραφος 4  στοιχείο  β)  ή  γ),  καθώς  και  κατά  τη  διεξαγωγή  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  συμβάσεων  στο 
πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34. 

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών: 

α) μόνο στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής· 

β)  στις  τιμές  και/ή  τις  νέες αξίες  των  χαρακτηριστικών  των προσφορών που  επισημαίνονται  στα  έγγραφα  της 
προμήθειας,  εφόσον  η  σύμβαση  ανατίθεται  βάσει  της  καλύτερης  αναλογίας  τιμής/ποιότητας  ή  βάσει  της 
προσφοράς  με  το  χαμηλότερο  κόστος  σύμφωνα  με  μια  προσέγγιση  βασιζόμενη  στη  σχέση  αποδοτικότητας‐
κόστους.  

4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το επισημαίνουν στη 
γνωστοποίηση  προκήρυξης  σύμβασης  ή  στην  πρόσκληση  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος.  Τα  έγγραφα  της 
προμήθειας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI. 

5.  Προτού  να προβούν  στον  ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,  οι  αναθέτουσες αρχές  διενεργούν μια πρώτη πλήρη 
αξιολόγηση  των  προσφορών,  σύμφωνα  με  το  ή  τα  κριτήρια  ανάθεσης  και  με  τη  στάθμισή  τους,  όπως  έχει 
καθοριστεί. 

Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί σύμφωνα 
με  το  άρθρο 57  και  πληροί  τα  κριτήρια  επιλογής  και  του  οποίου  η  προσφορά  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές, χωρίς να είναι αντικανονική ή απαράδεκτη. 

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της προμήθειας, παρελήφθησαν 
καθυστερημένα,  όταν  υπάρχουν  αποδεικτικά  στοιχεία  αθέμιτης  πρακτικής  ή  διαφθοράς  ή  κρίνονται  από  την 
αναθέτουσα αρχή αφύσικα χαμηλές, θεωρούνται αντικανονικές. Συγκεκριμένα, 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  τη 
δρομολόγηση της διαδικασίας προμήθειας, θεωρούνται απαράδεκτες. 

Δεν  θεωρείται  κατάλληλη  μια  προσφορά  άσχετη  με  τη  σύμβαση  και  προδήλως  ανίκανη,  χωρίς  ουσιαστικές 
αλλαγές,  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  όπως  προσδιορίζονται  στα 
έγγραφα της προμήθειας. Μια αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας 
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πρόκειται ή μπορεί  να αποκλειστεί σύμφωνα με  το άρθρο 57 ή δεν πληροί  τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 58. 

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά 
μέσα  να  συμμετάσχουν  στον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό,  χρησιμοποιώντας,  κατά  την  προσδιορισμένη 
ημερομηνία  και  ώρα,  τα  στοιχεία  σύνδεσης  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  παρέχονται  στην  πρόσκληση.  Ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 

6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης του οικείου προσφέροντα, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο. 

Στην  πρόσκληση  αναφέρεται  επίσης  ο  μαθηματικός  τύπος  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  κατά  την 
ηλεκτρονική δημοπρασία για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών βάσει των νέων τιμών και/ή των νέων 
αξιών που υποβάλλονται. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η οικονομικώς πιο συμφέρουσα προσφορά 
βρίσκεται με βάση μόνο την τιμή, 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 στη γνωστοποίηση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή 
σε  άλλα  έγγραφα  της  προμήθειας.  Προς  τούτο,  όμως,  τυχόν  περιθώρια  διακύμανσης  περιορίζονται  εκ  των 
προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή. 

Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε 
εναλλακτική προσφορά. 

7.  Κατά  τη  διάρκεια  κάθε  φάσης  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού,  οι  αναθέτουσες  αρχές  γνωστοποιούν 
αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να 
γνωστοποιούν  και  άλλες  πληροφορίες  σχετικά με άλλες  τιμές  ή  αξίες  που υποβάλλονται.  Δύνανται  επίσης  να 
ανακοινώνουν  τον  αριθμό  των  συμμετεχόντων  σε  οποιαδήποτε  συγκεκριμένη  φάση  του  πλειστηριασμού. 
Ωστόσο,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  γνωστοποιούν  την  ταυτότητα  των  προσφερόντων  κατά  τη 
διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

8.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  περατώνουν  τον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό  με  έναν  ή  περισσότερους  από  τους 
ακόλουθους τρόπους: 

α) κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα· 

β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις,  εφόσον  έχουν ορίσει προηγουμένως  το διάστημα που θα  επιτρέψουν  να παρέλθει από  την 
παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό· ή 

γ) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού.    

Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο 
γ)  του πρώτου εδαφίου,  ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στο στοιχείο β) αυτού, η 
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού. 

9.  Μετά  την  περάτωση  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού,  οι  αναθέτουσες  αρχές  αναθέτουν  τη  σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 67, με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

 

Άρθρο 36 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι οι 
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
κατάλογο. 

Τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  καταστήσουν  υποχρεωτική  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  καταλόγων  για  ορισμένα  είδη 
προμηθειών. 
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Οι προσφορές που παρουσιάζονται  υπό μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα 
έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά. 

2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με σκοπό τη συμμετοχή 
τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με  τις  τεχνικές προδιαγραφές και  τον μορφότυπο 
που έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. 

Επιπλέον,  οι  ηλεκτρονικοί  κατάλογοι  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  για  τα  εργαλεία  ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας,  όπως  και  με  τυχόν  επιπρόσθετες  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  αναθέτουσα  αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 22. 

3.  Εάν  η  παρουσίαση  προσφορών  υπό  τη  μορφή  ηλεκτρονικών  καταλόγων  είναι  αποδεκτή  ή  υποχρεωτική,  οι 
αναθέτουσες αρχές: 

α)  το  αναφέρουν  στη  γνωστοποίηση  προκήρυξης  σύμβασης  ή  στην  πρόσκληση  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική γνωστοποίηση· 

β)  επισημαίνουν  στα  έγγραφα  της  προμήθειας  όλες  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22 
παράγραφος  6  όσον  αφορά  τον  μορφότυπο,  τον  χρησιμοποιούμενο  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  και  τις  τεχνικές 
ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.   

4.  Εάν  έχει  συναφθεί  συμφωνία‐πλαίσιο  με  περισσότερους  του  ενός  οικονομικούς  φορείς  έπειτα  από  την 
υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι η 
προκήρυξη  νέου διαγωνισμού  για συγκεκριμένες  συμβάσεις  λαμβάνει  χώρα βάσει  ενημερωμένων  καταλόγων. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους 
στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης· ή 

β)  ενημερώνουν  τους  προσφέροντες  ότι  σκοπεύουν  να  συλλέξουν  από  τους  ηλεκτρονικούς  καταλόγους  που 
έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις  της  συγκεκριμένης  σύμβασης,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  της  εν  λόγω  μεθόδου  έχει 
επισημανθεί στα έγγραφα της προμήθειας για τη συμφωνία‐πλαίσιο.   

5.  Εάν  οι  αναθέτουσες  αρχές  προκηρύσσουν  νέο  διαγωνισμό  για  συγκεκριμένες  συμβάσεις  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 4  στοιχείο  β),  ενημερώνουν  τους  προσφέροντες  για  την  ημερομηνία  και  την ώρα  κατά  την  οποία 
σκοπεύουν  να  συλλέξουν  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  ούτως  ώστε  να  καταρτίσουν  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις  της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες  τη 
δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. 

Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ  της κοινοποίησης και  της συλλογής  των 
πληροφοριών. 

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 αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα. 

6. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις βάσει δυναμικού συστήματος αγορών απαιτώντας 
οι προσφορές για μια συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου. 

Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  επίσης  να  αναθέτουν  συμβάσεις  βάσει  δυναμικού  συστήματος  αγορών 
σύμφωνα  με  το  στοιχείο  β)  της  παραγράφου  4  και  την  παράγραφο  5,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  αίτηση 
συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό  κατάλογο σύμφωνα με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και τον μορφότυπο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος 
συμπληρώνεται  από  τους  υποψηφίους,  αφού  ενημερωθούν  για  την  πρόθεση  της  αναθέτουσας  αρχής  να 
καταρτίσει προσφορές μέσω της διαδικασίας του στοιχείου β) της παραγράφου 4. 

 
Άρθρο 50 

Γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης 

[...] 



  
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

25 

2.  Εάν  η  προκήρυξη  διαγωνισμού  για  τη  σχετική  σύμβαση  είχε  γίνει  υπό  τη  μορφή  προκαταρκτικής 
γνωστοποίησης  και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει  να μην αναθέσει  περαιτέρω συμβάσεις  κατά  τη διάρκεια 
της  περιόδου  που  καλύπτεται  από  την  προκαταρκτική  γνωστοποίηση,  η  γνωστοποίηση  ανάθεσης  σύμβασης 
περιέχει σχετική επισήμανση. 

Στην  περίπτωση  συμφωνιών‐πλαισίων  που  συνάπτονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33,  οι  αναθέτουσες  αρχές 
απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  αποστολής  γνωστοποίησης  με  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας 
προμήθειας για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία‐πλαίσιο. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι  οι  αναθέτουσες  αρχές  συγκεντρώνουν  σε  τριμηνιαία  βάση  τις  γνωστοποιήσεις  των  αποτελεσμάτων  των 
διαδικασιών  προμήθειας  για  συμβάσεις  που  βασίζονται  στη  συμφωνία‐πλαίσιο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι 
αναθέτουσες  αρχές  αποστέλλουν  τις  συγκεντρωμένες  γνωστοποιήσεις  το  αργότερο  30  ημέρες  μετά  τη  λήξη 
εκάστου τριμήνου. 

[...] 
 

Άρθρο 56 

Γενικές αρχές 

[...] 

2.Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν 
από την επαλήθευση της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα 
με τα άρθρα 57 έως 64. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι η επαλήθευση απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αμερόληπτο και 
διαφανή ώστε να μην έχει 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. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείουν τη χρήση της διαδικασίας του πρώτου εδαφίου ή να την περιορίζουν σε 
ορισμένα είδη προμηθειών ή σε ειδικές περιπτώσεις. 

[...] 

 
ΙΙ. ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ  

 
 

Άρθρο 44 

Επιλογή των διαδικασιών 

[...] 

4. Η προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να λάβει χώρα με ένα από τα ακόλουθα μέσα: 

α)  μέσω περιοδικής ενδεικτικής γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67 σε περίπτωση που η σύμβαση
ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση· 

β)  μέσω ανακοίνωσης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το άρθρο 68 σε περίπτωση
που  η  σύμβαση  ανατίθεται  μέσω  κλειστής  διαδικασίας  ή  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  ή  με
ανταγωνιστικό διάλογο ή σύμπραξη καινοτομίας· 

γ)  μέσω γνωστοποίησης προκήρυξης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 69. 
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Στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσης παραγράφου, οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
εκδηλώσει  ενδιαφέρον  μετά  τη  δημοσίευση  της  περιοδικής  ενδεικτικής  γνωστοποίησης  προσκαλούνται  στη 
συνέχεια  να  επιβεβαιώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  γραπτώς  μέσω  πρόσκλησης  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με το άρθρο 74. 

5.  Στις  ειδικές περιπτώσεις  και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά  στο άρθρο 50,  τα  κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν  ότι  οι  αναθέτοντες  φορείς  δύνανται  να  προσφεύγουν  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιείται η εν λόγω διαδικασία 
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτός από όσες αναφέρονται στο άρθρο 50. 

 
 

Άρθρο 46 

Κλειστή διαδικασία 

[...] 

2. [...] Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος 
φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος 
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. 

Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν είναι μικρότερη 
των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 
 

Άρθρο 50 

Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού 

Οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  μια  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  εάν,  ύστερα  από  διαδικασία  με  προηγούμενη  προκήρυξη  διαγωνισμού,  δεν  υποβλήθηκε  καμία
προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή καμία αίτηση συμμετοχής ή
καμία από τις υποβληθείσες αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι
αρχικοί όροι της σύμβασης. 

Μια προσφορά δεν θεωρείται κατάλληλη εάν είναι άσχετη με τη σύμβαση, καθώς δεν είναι προδήλως σε
θέση,  χωρίς  ουσιαστικές  αλλαγές,  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  του  αναθέτοντος
φορέα,  όπως  καθορίζονται  στα  έγγραφα  σχετικά  με  την  προμήθεια.  Μια  αίτηση  συμμετοχής  δεν
θεωρείται  κατάλληλη όταν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί  να αποκλειστεί  δυνάμει
των άρθρων 78 παράγραφος 1 ή 80 παράγραφος 1, ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τα άρθρα 78 ή 80· 

β)  εάν  μια  σύμβαση  έχει  αποκλειστικά  ως  στόχο  έρευνα,  δοκιμές,  μελέτη  ή  ανάπτυξη  και  όχι  την
εξασφάλιση  κέρδους  ή  την  ανάκτηση  των  δαπανών  έρευνας  και  ανάπτυξης,  και  στον  βαθμό  που  η
ανάθεση μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που
θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους στόχους· 

γ)  εάν  τα  έργα,  τα  αγαθά  ή  οι  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρασχεθούν  μόνον  από  έναν  συγκεκριμένο
οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 
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i)  ο  στόχος  της  προμήθειας  είναι  η  δημιουργία  ή  απόκτηση  μοναδικού  έργου  τέχνης  ή
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, 

ii)  δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους, 

iii)  η  προστασία  αποκλειστικών  δικαιωμάτων,  συμπεριλαμβανομένων  των  δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Οι  εξαιρέσεις  που  ορίζονται  στα  σημεία  ii)  και  iii)  εφαρμόζονται  μόνο  εάν  δεν  υπάρχει  εύλογη
εναλλακτική  λύση  ή  υποκατάστατο  και  η  απουσία  ανταγωνισμού  δεν  είναι  αποτέλεσμα  τεχνητού
περιορισμού των παραμέτρων της προμήθειας· 

δ)  στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
που δεν θα μπορούσε να προβλέψει ο αναθέτων φορέας, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών
που  προβλέπονται  για  τις  ανοικτές  διαδικασίες,  τις  κλειστές  διαδικασίες  και  τις  διαδικασίες  με
διαπραγμάτευση  με  προηγούμενη  προκήρυξη  διαγωνισμού.  Οι  περιστάσεις  που  χρησιμοποιούνται  για
την  αιτιολόγηση  της  κατεπείγουσας  ανάγκης  σε  καμία  περίπτωση  δεν  απορρέουν  από  ευθύνη  του
αναθέτοντος φορέα· 

ε)  στην  περίπτωση  συμβάσεων  προμηθειών  για  τις  συμπληρωματικές  παραδόσεις  που
πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση αγαθών ή
εγκαταστάσεων  είτε  για  επέκταση  υφιστάμενων  αγαθών  ή  εγκαταστάσεων,  εφόσον  η  αλλαγή
προμηθευτή  θα  υποχρέωνε  τον  αναθέτοντα  φορέα  να  αποκτήσει  αγαθά  με  διαφορετικά  τεχνικά
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη
χρήση και τη συντήρηση· 

στ) για  νέα  έργα  ή  υπηρεσίες  που  συνίστανται  στην  επανάληψη  παρομοίων  έργων  ή  υπηρεσιών  που
ανατέθηκαν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί παλαιότερη σύμβαση από τους ίδιους αναθέτοντες
φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο το οποίο
αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 44 παράγραφος 1. 

Στο  βασικό  σχέδιο  επισημαίνεται  η  έκταση  πιθανών  συμπληρωματικών  έργων  ή  υπηρεσιών  και  οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν. Η ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισημαίνεται
ήδη  κατά  την  προκήρυξη  του  πρώτου  διαγωνισμού  και  το  συνολικό  προβλεπόμενο  ποσό  των
επακόλουθων  εργασιών  ή  υπηρεσιών  λαμβάνεται  υπόψη  από  τους  αναθέτοντες  φορείς  κατά  την
εφαρμογή των άρθρων 15 και 16· 

ζ)  για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων· 

η)  για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται
για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν αγαθά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις
τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά· 

θ)  για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό  ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προμηθευτή που παύει
οριστικά  τις  εμπορικές  του  δραστηριότητες  είτε  από  τον  εκκαθαριστή  διαδικασίας  αφερεγγυότητας,
δικαστικού  συμβιβασμού  ή  ανάλογης  διαδικασίας  που  προβλέπεται  στις  εθνικές  νομοθετικές  ή
κανονιστικές διατάξεις· 

ι)  όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με
την παρούσα οδηγία και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο διαγωνισμός μελετών, να
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ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισμού· στην τελευταία περίπτωση,
όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 

Άρθρο 52 

Δυναμικά συστήματα αγορών 

1.  Για αγορές  τρέχουσας  χρήσης,  της οποίας  τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά  ικανοποιούν  τις 
ανάγκες  του  αναθέτοντος  φορέα,  οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  ένα  δυναμικό  σύστημα 
αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ’ 
όλη  την  περίοδο  ισχύος  του  συστήματος  αγορών  σε  κάθε  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  πληροί  τα  κριτήρια 
επιλογής. Μπορεί  να  χωριστεί  σε  κατηγορίες  προϊόντων,  έργων  ή  υπηρεσιών  που  ορίζονται  αντικειμενικά  με 
βάση  τα  χαρακτηριστικά  της  προμήθειας  που  πρέπει  να  εκτελεστεί  στο  πλαίσιο  της  εκάστοτε  κατηγορίας.  Τα 
χαρακτηριστικά  αυτά  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  αναφορά  στο  μέγιστο  επιτρεπόμενο  μέγεθος  των 
επακόλουθων  ειδικών  συμβάσεων  ή  σε  συγκεκριμένη  γεωγραφική  περιοχή  στην  οποία  θα  εκτελεστούν 
επακόλουθες ειδικές συμβάσεις. 

2. Για την εκτέλεση προμηθειών βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν 
τους  κανόνες  της  κλειστής  διαδικασίας.  Όλοι  οι  υποψήφιοι  που  ικανοποιούν  τα  κριτήρια  επιλογής  γίνονται 
δεκτοί  στο  σύστημα  και  ο  αριθμός  των  υποψηφίων  που  γίνονται  δεκτοί  στο  σύστημα  είναι  απεριόριστος 
σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2. Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν διαιρέσει το σύστημα σε κατηγορίες 
προϊόντων,  έργων  ή  υπηρεσιών  σύμφωνα  προς  την  παράγραφο  1  του  παρόντος  άρθρου,  προσδιορίζουν  τα 
εφαρμοζόμενα κριτήρια επιλογής για εκάστη κατηγορία. 

Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προθεσμίες: 

α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον 
ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  προκήρυξης  διαγωνισμού  ή  της  πρόσκλησης  επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος,  εφόσον  ως  μέσον  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  χρησιμοποιείται  περιοδική  ενδεικτική 
προκήρυξη,  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  15  ημέρες.  Άπαξ  και  αποσταλεί  η 
πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  την  πρώτη  συγκεκριμένη  προμήθεια  στο  πλαίσιο  του  δυναμικού 
συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής.  

β)  Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  τουλάχιστον  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
αποστολής  της  πρόσκλησης  υποβολής  προσφορών.  Εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του άρθρου  46  παράγραφος 2 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο.  

3. Όλες τις επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με 
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6. 

4.  Για  τους  σκοπούς  της  ανάθεσης  συμβάσεων  βάσει  ενός  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  οι  αναθέτοντες 
φορείς: 

α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών· 

β)    διευκρινίζουν  στα  έγγραφα  της  προμήθειας  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, του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και των τεχνικών ρυθμίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης· 

γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους· 

δ) παρέχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, για όσο διάστημα είναι εν ισχύι το σύστημα, στα έγγραφα 
για την προμήθεια σύμφωνα με το άρθρο 73.   

5.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  παρέχουν,  καθ’  όλη  την  περίοδο  ισχύος  του  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  τη 
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να  ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπει  η  παράγραφος  2.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  ολοκληρώνουν  την  αξιολόγηση  των  εν  λόγω  αιτήσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία 
μπορεί  να  παραταθεί  σε  15  εργάσιμες  ημέρες  σε  μεμονωμένες  περιπτώσεις,  όταν  αυτό  δικαιολογείται,  ιδίως 
λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα 
κριτήρια επιλογής. 
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Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
την  πρώτη  συγκεκριμένη  προμήθεια  στο  πλαίσιο  του  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  οι  αναθέτοντες  φορείς 
δύνανται  να  παρατείνουν  την  περίοδο  αξιολόγησης  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  κατά  την  παραταθείσα  περίοδο 
αξιολόγησης  δεν  εκδίδεται  πρόσκληση υποβολής προσφορών.  Η  διάρκεια  της παράτασης που προτίθενται  να 
εφαρμόσουν επισημαίνεται στα έγγραφα της προμήθειας από τους αναθέτοντες φορείς. 

Οι αναθέτοντες φορείς  ενημερώνουν,  το  ταχύτερο δυνατόν,  τον  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σχετικά με 
την αποδοχή του ή την απόρριψή του από το δυναμικό σύστημα αγορών. 

6.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  προσκαλούν  όλους  τους  συμμετέχοντες  που  έχουν  γίνει  δεκτοί  να  υποβάλουν 
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη προμήθεια στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 74. Εφόσον το δυναμικό σύστημα αγορών έχει διαιρεθεί σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί στην κατηγορία που αντιστοιχεί 
στην ειδική οικεία προμήθεια, να υποβάλουν προσφορές. 

Αναθέτουν  τη  σύμβαση  στον  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  την  καλύτερη  προσφορά  βάσει  των  κριτηρίων 
ανάθεσης που ορίζονται στη προκήρυξη  του διαγωνισμού για  το δυναμικό σύστημα αγορών, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος,  ή,  σε περίπτωση που  χρησιμοποιείται ανακοίνωση  για  την ύπαρξη  συστήματος 
προεπιλογής  ως  μέσο  προκήρυξης  διαγωνισμού,  στην  πρόσκληση  υποβολής  προσφορών.  Τα  κριτήρια  αυτά 
μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

7.  Οι  αναθέτοντες φορείς  οι  οποίοι,  δυνάμει  του  άρθρου 80,  επικαλούνται  λόγους  αποκλεισμού  και  κριτήρια 
επιλογής που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, δύνανται, ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο 
ισχύος  του  δυναμικού  συστήματος  αγορών,  να  απαιτούν  από  τους  συμμετέχοντες  που  έχουν  γίνει  δεκτοί  να 
καταθέτουν  ανανεωμένη  και  επικαιροποιημένη  υπεύθυνη  δήλωση  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  59 
παράγραφος  1  της  εν  λόγω  οδηγίας,  εντός  πέντε  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  διαβίβασης  της 
αίτησης. 

Οι παράγραφοι 2 έως 4 του εν λόγω άρθρου 59 εφαρμόζονται στο σύνολο της περιόδου ισχύος του δυναμικού 
συστήματος αγορών. 

8. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών στην προκήρυξη 
του  διαγωνισμού.  Ενημερώνουν  την  Επιτροπή  για  οποιαδήποτε  αλλαγή  στην  περίοδο  ισχύος,  μέσω  των 
κατάλληλων τυποποιημένων εντύπων: 

α)  εάν η περίοδος  ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω του εντύπου που 
χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών· 

β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 70.   

9. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς καθώς και στους συμμετέχοντες στο δυναμικό σύστημα αγορών 
δεν επιβάλλονται έξοδα πριν ή στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του συστήματος. 

 

 

Άρθρο 53 

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

1.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικούς  πλειστηριασμούς,  στους  οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. 
Για  τον  σκοπό  αυτόν,  οι  αναθέτοντες  φορείς  διοργανώνουν  τον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό  με  τη  μορφή 
επαναληπτικής  ηλεκτρονικής  διαδικασίας,  διεξαγόμενης  έπειτα  από  προκαταρκτική  πλήρη  αξιολόγηση  των 
προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. 
Ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού 
όπως  ο  σχεδιασμός  έργων,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  καταταγούν  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  αυτόματης 
αξιολόγησης, δεν θα αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
2.  Στις  ανοικτές  ή  κλειστές  διαδικασίες  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες,  με  προηγούμενη  προκήρυξη 
διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση σύμβασης, διεξάγεται 
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ηλεκτρονικός  πλειστηριασμός,  όταν  τα  το  περιεχόμενο  των  εγγράφων  της  προμήθειας  και  ιδίως  οι  τεχνικές 
προδιαγραφές της, μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. 
Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου 
διαγωνισμού  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  συμφωνίας‐πλαισίου,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  51 
παράγραφος  2,  καθώς  και  κατά  τη  διεξαγωγή  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  συμβάσεων  στο  πλαίσιο  του 
δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52. 
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών: 
α) μόνον στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
β)  στις  τιμές  και/ή  τις  νέες αξίες  των  χαρακτηριστικών  των προσφορών που  επισημαίνονται  στα  έγγραφα  της 
προμήθειας, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής/ποιότητας ή βάσει της προσφοράς 
με το χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας‐κόστους.  
4. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην 
προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση  για  την  ύπαρξη  συστήματος  προεπιλογής  ως  μέσο  προκήρυξης  διαγωνισμού,  στην  πρόσκληση 
υποβολή  προσφορών.  Τα  έγγραφα  της  προμήθειας  περιλαμβάνουν  τουλάχιστον  τις  πληροφορίες  που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII. 
5.  Οι  αναθέτοντες  φορείς,  πριν  να  προβούν  στον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό,  διενεργούν  μια  πρώτη  πλήρη 
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με  το επιλεγμένο κριτήριο ή  τα κριτήρια ανάθεσης και με  τη στάθμισή 
τους, όπως έχουν καθορισθεί. 
Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 78 παράγραφος 1 ή το άρθρο 80 παράγραφος 1 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 78 και 
80,  και  του  οποίου η  προσφορά  είναι  σύμφωνη με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  χωρίς  να  είναι  αντικανονική  ή 
απαράδεκτη, 
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της προμήθειας, παρελήφθησαν 
καθυστερημένα,  όταν  υπάρχουν  αποδεικτικά  στοιχεία  αθέμιτης  πρακτικής  ή  διαφθοράς  ή  κρίνονται  από  την 
αναθέτουσα αρχή αφύσικα χαμηλές, θεωρούνται αντικανονικές. Συγκεκριμένα, 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  τη 
δρομολόγηση της διαδικασίας προμήθειας, θεωρούνται απαράδεκτες. 
Μια προσφορά δεν θεωρείται κατάλληλη εάν είναι άσχετη με τη σύμβαση, καθώς δεν είναι προδήλως σε θέση, 
χωρίς  ουσιαστικές  αλλαγές,  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  του  αναθέτοντος  φορέα,  όπως 
καθορίζονται στα έγγραφα σχετικά με την προμήθεια. Μια αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη όταν ο 
σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί  να αποκλειστεί δυνάμει  των άρθρων 78 παράγραφος 1 ή 80 
παράγραφος 1, ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τα 
άρθρα 78 ή 80. 
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά 
μέσα  να  συμμετάσχουν  στον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό,  χρησιμοποιώντας,  κατά  την  προσδιορισμένη 
ημερομηνία  και  ώρα,  τα  στοιχεία  σύνδεσης  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  παρέχονται  στην  πρόσκληση.  Ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης  της σχετικής προσφοράς, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 85 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο. 
Στην  πρόσκληση  αναφέρεται  και  ο  μαθηματικός  τύπος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  κατά  τον  ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό για  την αυτόματη ανακατάταξη  των προσφορών σε συνάρτηση με  τις  νέες  τιμές  και/ή  τις  νέες 
αξίες που θα υποβληθούν. Πλην της περιπτώσεως κατά την οποία η οικονομικώς πλέον συμφέρουσα προσφορά 
βρίσκεται μόνο με βάση την τιμή, 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 στη γνωστοποίηση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή 
σε  άλλα  έγγραφα  της  προμήθειας.  Προς  τούτο,  όμως,  τυχόν  περιθώρια  διακύμανσης  περιορίζονται  εκ  των 
προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή. 
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Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε 
εναλλακτική προσφορά. 
7.  Κατά  τη  διάρκεια  κάθε  φάσης  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού,  οι  αναθέτοντες  φορείς  γνωστοποιούν 
αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν,  ανά  πάσα  στιγμή,  την  αντίστοιχη  κατάταξή  τους.  Μπορούν  επίσης  να  γνωστοποιούν  και  άλλες 
πληροφορίες  σχετικά  με  άλλες  τιμές  ή  αξίες  που  υποβάλλονται,  υπό  τον  όρο  ότι  αυτό  επισημαίνεται  στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων 
σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα 
των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 
8. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τρόπους: 
α) κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα· 
β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις,  εφόσον  έχουν ορίσει προηγουμένως  το διάστημα που θα  επιτρέψουν  να παρέλθει από  την 
παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό· ή 
γ) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού.    
Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο 
γ)  του  πρώτου  εδαφίου,  ενδεχομένως  σε  συνδυασμό  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στο  στοιχείο  β),  η 
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού. 
9.  Μετά  την  περάτωση  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού,  οι  αναθέτοντες  φορείς  αναθέτουν  τη  σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 82, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 
 

 

Άρθρο 54 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

1. Όταν απαιτείται χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν ότι οι 
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
κατάλογο. 
Τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  καταστήσουν  υποχρεωτική  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  καταλόγων  για  ορισμένα  είδη 
προμηθειών. 
Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα 
έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά. 
2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες με στόχο τη συμμετοχή 
τους σε μια δεδομένη διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που 
έχει θεσπίσει ο αναθέτων φορέας. 
Επιπλέον,  οι  ηλεκτρονικοί  κατάλογοι  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  για  τα  εργαλεία  ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας όπως και με τυχόν επιπλέον απαιτήσεις που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το 
άρθρο 40. 
3. Εάν η παρουσίαση των προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι 
αναθέτοντες φορείς: 
α)  το  αναφέρουν  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  στην  πρόσκληση  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος,  ή,  σε 
περίπτωση  που  χρησιμοποιείται  ανακοίνωση  για  την  ύπαρξη  συστήματος  προεπιλογής  ως  μέσο  προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολή προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση· 
β)  επισημαίνουν  στα  έγγραφα  της  προμήθειας  όλες  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  40 
παράγραφος  6  όσον  αφορά  τον  μορφότυπο,  τον  χρησιμοποιούμενο  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  και  τις  τεχνικές 
ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο. 
4.  Εάν  έχει  συναφθεί  συμφωνία‐πλαίσιο  με  περισσότερους  του  ενός  οικονομικούς  φορείς  μετά  την  υποβολή 
προσφορών  υπό  τη  μορφή  ηλεκτρονικών  καταλόγων,  οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  ορίζουν  ότι  η 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 
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α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους 
στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης· ή 
β)  ενημερώνουν  τους  προσφέροντες  ότι  σκοπεύουν  να  συλλέξουν  από  τους  ηλεκτρονικούς  καταλόγους  που 
έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις  της  συγκεκριμένης  σύμβασης,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  της  εν  λόγω  μεθόδου  έχει 
επισημανθεί στα έγγραφα της προμήθειας για τη συμφωνία‐πλαίσιο. 
5.  Εάν  οι  αναθέτοντες  φορείς  προκηρύσσουν  νέο  διαγωνισμό  για  συγκεκριμένες  συμβάσεις  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο  4  στοιχείο  β),  αναφέρουν  στους  διαγωνιζομένους  την  ημερομηνία  και  ώρα  κατά  την  οποία 
σκοπεύουν  να  συλλέξουν  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  ούτως  ώστε  να  αποτελέσουν  προσφορές 
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις  της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες  τη 
δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. 
Οι  αναθέτοντες  φορείς  προβλέπουν  μια  ικανοποιητική  χρονική  περίοδο  μεταξύ  της  κοινοποίησης  και  της 
συλλογής των πληροφοριών. 
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον 
ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά 
που προέκυψε με αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα. 
6.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  αναθέτουν  συμβάσεις  βάσει  ενός  δυναμικού  συστήματος  αγορών 
απαιτώντας οι προσφορές συγκεκριμένης σύμβασης να υποβάλλονται υπό μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου. 
Οι  αναθέτοντες φορείς  μπορούν  επίσης  να  αναθέτουν  συμβάσεις  βάσει  ενός  δυναμικού  συστήματος  αγορών 
βάσει του στοιχείου β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, εφόσον η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό 
σύστημα  αγορών  συνοδεύεται  από  ηλεκτρονικό  κατάλογο  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τον 
μορφότυπο που ορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από 
τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές μέσω 
της διαδικασίας του στοιχείου β) της παραγράφου 4. 

 

 

Άρθρο 70 

Γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης 

[...] 

2.  Εάν  η  προκήρυξη  διαγωνισμού  για  τη  σχετική  σύμβαση  είχε  γίνει  υπό  τη  μορφή  περιοδικής  ενδεικτικής 
προκήρυξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσει να μην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της 
περιόδου  που  καλύπτεται  από  την  περιοδική  ενδεικτική  προκήρυξη,  η  γνωστοποίηση  ανάθεσης  σύμβασης 
περιέχει σχετική επισήμανση. 

Στην  περίπτωση  συμφωνιών‐πλαισίων  που  συνάπτονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51,  οι  αναθέτοντες  φορείς 
απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  αποστολής  γνωστοποίησης  με  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας 
προμήθειας για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία‐πλαίσιο. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι  οι  αναθέτοντες  φορείς  συγκεντρώνουν  σε  τριμηνιαία  βάση  τις  γνωστοποιήσεις  των  αποτελεσμάτων  των 
διαδικασιών  προμήθειας  για  συμβάσεις  που  βασίζονται  στη  συμφωνία‐πλαίσιο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι 
αναθέτοντες  φορείς  αποστέλλουν  τις  συγκεντρωμένες  γνωστοποιήσεις  το  αργότερο  30  ημέρες  μετά  τη  λήξη 
εκάστου τριμήνου. 

Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης που βασίζεται σε δυναμικό σύστημα 
αγορών,  το  αργότερο  30  ημέρες  μετά  τη  σύναψη  κάθε  σύμβασης. Μπορούν,  ωστόσο,  να  συγκεντρώνουν  τις 
γνωστοποιήσεις  αυτές  σε  τριμηνιαία  βάση.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποστέλλουν  τις  συγκεντρωμένες 
γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. 

[...] 
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Άρθρο 76 

Γενικές αρχές 

[...] 

7.  Σε ανοικτές  διαδικασίες,  οι  αναθέτοντες φορείς  μπορεί  να αποφασίσουν  να  εξετάσουν  τις  προσφορές πριν 
από  την  επαλήθευση  της  καταλληλότητας  των  προσφερόντων,  εφόσον  τηρούνται  οι  σχετικές  διατάξεις  των 
άρθρων 76 έως 84, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η σύμβαση δεν θα ανατεθεί σε προσφέροντα που θα 
έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  δυνάμει  του  άρθρου  80  ή  που  δεν  πληροί  τα  κριτήρια  επιλογής  που  ορίζει  ο 
αναθέτων φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 και το άρθρο 80. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείουν τη χρήση της διαδικασίας του πρώτου εδαφίου ή να την περιορίζουν σε 
ορισμένα είδη προμηθειών ή σε ειδικές περιπτώσεις. 
[...] 
 

 
 


