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ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 

Θ παροφςα ζκδοςθ αποτελεί ζνα προςχζδιο ενοποιθμζνου νομοκετικοφ κειμζνου που προορίηεται να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν υιοκζτθςθ ενόσ ενιαίου νομικοφ πλαιςίου, το οποίο κα ρυκμίηει, ςφμφωνα με 

το ενωςιακό κεκτθμζνο και τισ διεκνϊσ παραδεδεγμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ (α) τισ διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αντίςτοιχων ςυμβάςεων που ςυνάπτονται ςτουσ τομείσ του πόςιμου φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των 

μεταφορϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, (β) τθν παροχι ζννομθσ προςταςίασ κατά το ςτάδιο ςφναψθσ 

των εν λόγω ςυμβάςεων, (γ) τθν ρφκμιςθ τινϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

και (δ) τθν διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου ςυντονιςμοφ, ελζγχου και εποπτείασ 

του τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν Ελλάδα. 

Κατά τθν διαμόρφωςθ του παρόντοσ κειμζνου ελιφκθςαν υπόψθ: 

α) τα αποτελζςματα τθσ αναγνϊριςθσ & αποτίμθςθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςφμφωνα με το ςχζδιο 

δράςθσ για τθ νομοκετικι μεταρρφκμιςθ, 

β) οι απόψεισ που διατφπωςαν τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ, 

γ) τα αποτελζςματα και τα παραδοτζα των ςυναντιςεων με τουσ νομικοφσ εμπειρογνϊμονεσ που 

διζκεςε θ Ομάδασ Δράςθσ για τθν Ελλάδα, 

δ) οι παρατθριςεισ των υπθρεςιϊν τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και 

ε) τα  ςχόλια των Μελϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ επί των προθγοφμενων δοκιμίων του κειμζνου. 

 

Ακινα, 17 Δεκεμβρίου 2013 
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Άρκρο 

1  

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ 

1. Ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει κανόνεσ ςχετικά: 

α) με τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ, ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ι ςυμφωνιϊν-

πλαίςιο ι δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν με αντικείμενο τθν καταςκευι ζργων, τθν προμικεια 

προϊόντων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν μελετϊν  

β) με τθν ζννομθ προςταςία κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. 

γ) τον ςυντονιςμό, τθν εποπτεία και τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.  

2. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι ανϊτερθ του 

χρθματικοφ ορίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου10με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

187. 

3. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται και ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων από 

ανακζτουςεσ αρχζσ του άρκρου 5.  

4. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε: 

α) ανακζτουςεσ αρχζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 5 και ανακζτοντεσ φορείσ κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 6, κακϊσ και ςε κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 7. 

β) ςε φορείσ άλλουσ από αυτοφσ τθσ παραγράφου 3, εφόςον τοφτο προβλζπεται ειδικϊσ από τισ 

διατάξεισ αυτοφ. 

5. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται επίςθσ και ςτθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςφμπραξθσ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα του ν.3389/2005 «Συμπράξεισ Δθμόςιου και 

Λδιωτικοφ Τομζα» (Αϋ 232), οι διατάξεισ του οποίου εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικϊσ, κακ' ό μζροσ δεν 

αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

6. Ο παρϊν νόμοσ αποτελεί προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ: 

α) τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 

«Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν», που δθμοςιεφκθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (L 134), όπωσ ιςχφει. 

β) τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 

2004, «περί ςυντονιςμοφ των  διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ 

ενζργειασ, των  μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν» που δθμοςιεφτθκε ςτθν ελλθνικι  

γλϊςςα ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (τεφχοσ L  134), όπωσ ιςχφει. 

γ) τθσ οδθγίασ 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του 

παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΕ L 257/1/10/2005). 

δ) τθσ οδθγίασ 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 

2005 για τθν διόρκωςθ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» (L 323). 

ε) τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

 

Άρκρο 

2  

Οριςμοί 

(άρθρο 1 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, εφαρμόηονται οι οριςμοί που παρατίκενται ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ 

21. 

2. α) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» είναι ςυμβάςεισ εξ επαχκοφσ αιτίασ, οι οποίεσ ςυνάπτονται γραπτϊσ 

μεταξφ ενόσ ι περιςςότερων οικονομικϊν φορζων και μιασ ι περιςςότερων ανακετουςϊν αρχϊν / 

ανακετόντων φορζων και ζχουν ωσ αντικείμενο τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν προμικεια προϊόντων ι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του παρόντοσ.  

β) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» είναι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο είτε τθν εκτζλεςθ, 

είτε ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ, εργαςιϊν που αφοροφν μία από τισ δραςτθριότθτεσ που 

αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ του Ρροςαρτιματοσ Α και το Ραράρτθμα ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Β ενόσ 

ζργου, είτε ακόμθ τθν πραγματοποίθςθ, με οποιαδιποτε μζςα, ενόσ ζργου το οποίο ανταποκρίνεται 

ςτισ επακριβϊσ οριηόμενεσ από τθν ανακζτουςα αρχι ανάγκεσ. Ωσ «ζργο», νοείται το αποτζλεςμα ενόσ 

ςυνόλου οικοδομικϊν εργαςιϊν ι εργαςιϊν πολιτικοφ μθχανικοφ που προορίηεται να πλθροί αυτό 

κακαυτό μια οικονομικι ι τεχνικι λειτουργία. 

γ) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν» είναι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, πλθν αυτϊν του ςτοιχείου β), οι 

οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ, τθ μίςκωςθ ι τθ μίςκωςθ-

πϊλθςθ, με ι χωρίσ δικαίωμα αγοράσ, προϊόντων. 

Δθμόςια ςφμβαςθ, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο τθν προμικεια προϊόντων και καλφπτει, 

παρεμπιπτόντωσ, εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, κεωρείται ωσ «δθμόςια ςφμβαςθ 

προμθκειϊν». 

δ) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν» είναι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, πλθν των δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων 

ι προμθκειϊν, οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παροχι των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτο 

Ραράρτθμα ΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α και το Ραράρτθμα XVII του Ρροςαρτιματοσ Β. 
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Δθμόςια ςφμβαςθ, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο ταυτοχρόνωσ προϊόντα και υπθρεςίεσ που αναφζρονται 

ςτο Ραράρτθμα ΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α και το Ραράρτθμα XVII του Ρροςαρτιματοσ Β, κεωρείται ωσ 

«δθμόςια ςφμβαςθ υπθρεςιϊν», εφόςον θ αξία των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υπερβαίνει τθν αξία 

των προϊόντων που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Δθμόςια ςφμβαςθ, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ του 

Ρροςαρτιματοσ Α και το Ραράρτθμα XVII του Ρροςαρτιματοσ Β και θ οποία δεν περιλαμβάνει 

δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ του Ρροςαρτιματοσ Α και το Ραράρτθμα ΧΛΛ του 

Ρροςαρτιματοσ Β, παρά μόνο παρεμπιπτόντωσ ςε ςχζςθ με το κφριο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 

κεωρείται ωσ δθμόςια ςφμβαςθ υπθρεςιϊν. 

3. «Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων» είναι μια ςφμβαςθ θ οποία παρουςιάηει τα ίδια 

χαρακτθριςτικά με μια δθμόςια ςφμβαςθ ζργων, εκτόσ από το γεγονόσ ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα 

ςυνίςταται είτε αποκλειςτικά ςτο δικαίωμα εκμετάλλευςθσ του ζργου είτε ςτο δικαίωμα αυτό, ςε 

ςυνδυαςμό με καταβολι αμοιβισ. 

4. «Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν» είναι μια ςφμβαςθ θ οποία παρουςιάηει τα ίδια 

χαρακτθριςτικά με μια δθμόςια ςφμβαςθ υπθρεςιϊν, εκτόσ από το γεγονόσ ότι το εργολαβικό 

αντάλλαγμα ςυνίςταται είτε αποκλειςτικά ςτο δικαίωμα εκμετάλλευςθσ τθσ υπθρεςίασ είτε ςτο 

δικαίωμα αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν καταβολι αμοιβισ. 

5. «Συμφωνία - πλαίςιο» είναι μια ςυμφωνία που ςυνάπτεται μεταξφ μιασ ι περιςςοτζρων 

ανακετουςϊν αρχϊν / ανακετόντων φορζων και ενόσ ι περιςςοτζρων οικονομικϊν φορζων, θ οποία 

αποςκοπεί ςτον κακοριςμό των όρων που διζπουν τισ ςυμβάςεισ που πρόκειται να ςυναφκοφν κατά τθ 

διάρκεια ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, ιδίωσ όςον αφορά ςτισ τιμζσ και, ενδεχομζνωσ, τισ προβλεπόμενεσ 

ποςότθτεσ. 

6. «Δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν» είναι μια κακ' ολοκλθρίαν θλεκτρονικι διαδικαςία για αγορζσ 

τρζχουςασ χριςθσ, τθσ οποίασ τα γενικά διακζςιμα ςτθν αγορά χαρακτθριςτικά ικανοποιοφν τισ 

ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ /ανακζτοντοσ φορζα και είναι περιοριςμζνθ χρονικά και ανοικτι κακ' 

όλθ τθ διάρκειά τθσ ςε κάκε οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια επιλογισ και ζχει υποβάλει 

ενδεικτικι προςφορά ςφμφωνθ προσ τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

7. «Θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ» είναι μια επαναλθπτικι διαδικαςία που βαςίηεται ςε ζναν 

θλεκτρονικό μθχανιςμό παρουςίαςθσ νζων, μειωμζνων τιμϊν ι/και νζων αξιϊν, όςον αφορά οριςμζνα 

ςτοιχεία των προςφορϊν και θ οποία διεξάγεται ζπειτα από προκαταρκτικι πλιρθ αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν, επιτρζποντασ τθν ταξινόμθςι τουσ με βάςθ αυτόματεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ. Συνεπϊσ, 

οριςμζνεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν ι ζργων οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ πνευματικοφ 

δθμιουργοφ, όπωσ ο ςχεδιαςμόσ ζργων δεν μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο θλεκτρονικϊν 

πλειςτθριαςμϊν. 
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8. «Εργολιπτθσ», «προμθκευτισ» και «πάροχοσ υπθρεςιϊν» είναι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι 

ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ του δθμοςίου, ι κοινοπραξία αυτϊν των προςϊπων ι/και 

οργανιςμϊν, που προςφζρει αντιςτοίχωσ τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ι/και ζργων, τθν προμικεια 

προϊόντων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν αγορά. 

Ο όροσ «οικονομικόσ φορζασ» καλφπτει ταυτόχρονα τισ ζννοιεσ «προμθκευτισ», «εργολιπτθσ» και 

«πάροχοσ υπθρεςιϊν» και χρθςιμοποιείται μόνο για λόγουσ απλοφςτευςθσ του κειμζνου. 

Ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει υποβάλει προςφορά αναφζρεται ωσ «προςφζρων». Εκείνοσ που ζχει 

ηθτιςει να του αποςταλεί πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία κλειςτι ι με διαπραγμάτευςθ ι ςε 

ανταγωνιςτικό διάλογο, αναφζρεται ωσ «υποψιφιοσ». 

9. «Ανακζτουςεσ αρχζσ» είναι οι αρχζσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ.  

10. «Ανακζτοντεσ φορείσ» είναι οι φορείσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ. 

11. Ο όροσ «Ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ» αναφζρεται ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ τθσ 

παραγράφου 9 και τουσ ανακζτοντεσ φορείσ τθσ παραγράφου 10. 

12. «Κεντρικι αρχι προμθκειϊν » είναι μια αρχι υπό τθν ζννοια του άρκρου 7 του παρόντοσ. 

13. α) «Ανοικτζσ διαδικαςίεσ» είναι οι διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο των οποίων κάκε ενδιαφερόμενοσ 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά. 

β) «Κλειςτζσ διαδικαςίεσ» είναι οι διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ηθτιςει 

να ςυμμετάςχει, αλλά ςτο πλαίςιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείσ που ζχουν προςκλθκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι / τον ανακζτοντα  φορζα μποροφν να υποβάλλουν προςφορά. 

γ) «Ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ» είναι θ διαδικαςία, ςτθν οποία κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ηθτιςει να ςυμμετάςχει και ςτθν οποία θ ανακζτουςα αρχι διεξάγει διάλογο με τουσ υποψθφίουσ που 

ζχουν γίνει δεκτοί ςτθ διαδικαςία αυτι, προκειμζνου να βρεκοφν μία ι περιςςότερεσ λφςεισ που κα 

μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τθσ, και βάςει τθσ οποίασ ι των οποίων οι υποψιφιοι που 

επελζγθςαν καλοφνται να υποβάλλουν προςφορά. 

Για τον ςκοπό τθσ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία του πρϊτου εδαφίου, μια δθμόςια ςφμβαςθ κεωρείται 

«ιδιαίτερα πολφπλοκθ», εφόςον οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν είναι αντικειμενικά ςε κζςθ είτε να 

κακορίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 28 παράγραφοσ 3, ςθμεία β), γ) ι δ), τα τεχνικά μζςα, τα οποία κα 

μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ τουσ, είτε/και να προςδιορίςουν τθ νομικι 

ι/και τθ χρθματοοικονομικι οργάνωςθ ενόσ ςχεδίου. 

δ) «Διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ» είναι οι διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο των οποίων οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ /  οι ανακζτοντεσ φορείσ διαβουλεφονται με τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ επιλογισ τουσ και 

διαπραγματεφονται τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ από αυτοφσ. 

ε) «Διαγωνιςμοί μελετϊν» είναι οι διαδικαςίεσ που επιτρζπουν ςτθν ανακζτουςα αρχι / τον 

ανακζτοντα  φορζα να αποκτιςει, κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ χωροταξίασ, τθσ πολεοδομίασ, τθσ 
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αρχιτεκτονικισ των ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ ι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, μια μελζτθ ι ζνα ςχζδιο 

που επιλζγεται από κριτικι επιτροπι ζπειτα από διαγωνιςμό, με ι χωρίσ τθν απονομι βραβείων. 

ςτ) «Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» είναι θ απλοποιθμζνθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κάκε 

ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 128. 

η) «Απευκείασ ανάκεςθ» είναι θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, 

ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι ανακζτουςεσ αρχζσ /  οι ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν τθν ςφμβαςθ ςτον 

οικονομικό φορζα τθσ επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι 

περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 129. 

14. Με τον όρο «γραπτϊσ», νοείται κάκε ςφνολο λζξεων ι αρικμϊν, το οποίο μπορεί να διαβιβάηεται, 

αναπαράγεται και ςτθ ςυνζχεια γνωςτοποιείται. Το ςφνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ 

που διαβιβάηονται και αποκθκεφονται με θλεκτρονικά μζςα. 

15. «Θλεκτρονικό μζςο», είναι ζνα μζςο που χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό εξοπλιςμό επεξεργαςίασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ψθφιακισ ςυμπίεςθσ) και αποκικευςθσ δεδομζνων, τα οποία εκπζμπονται, 

διακινοφνται ι παραλαμβάνονται με ενςφρματθ μετάδοςθ, με ραδιοκφματα, με οπτικά μζςα ι με άλλα 

θλεκτρομαγνθτικά μζςα. 

16. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ», (Common Procurement Vocabulary - CPV), 

επιςθμαίνεται θ ονοματολογία αναφοράσ που εφαρμόηεται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ οποία 

υιοκετικθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 (L 340) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (L 340), ενϊ 

παράλλθλα εξαςφαλίηεται θ αντιςτοιχία με τισ άλλεσ υπάρχουςεσ ονοματολογίεσ. 

Σε περίπτωςθ διιςτάμενων ερμθνειϊν ωσ προσ το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ, λόγω ενδεχόμενων 

διαφορϊν μεταξφ τθσ ονοματολογίασ CPV και τθσ ονοματολογίασ τθσ NACE που χρθςιμοποιείται ςτο 

Ραράρτθμα Λ του Ρροςαρτιματοσ Α και ςτο Ραράρτθμα ΧΛ του Ρροςαρτιματοσ Β, ι μεταξφ τθσ 

ονοματολογίασ CPV και τθσ ονοματολογίασ CPC (προςωρινι μορφι) που χρθςιμοποιείται ςτο 

Ραράρτθμα ΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α και ςτο Ραράρτθμα XVII, A και Β του Ρροςαρτιματοσ Β, υπεριςχφει 

αντίςτοιχα θ ονοματολογία NACE ι θ ονοματολογία CPC. 

17. Για τουσ ςκοποφσ του άρκρου 14, 74α) και του άρκρου 66ςθμείο β), νοοφνται ωσ: 

α) «Δθμόςιο τθλεπικοινωνιακό δίκτυο», θ δθμόςια τθλεπικοινωνιακι υποδομι, μζςω τθσ οποίασ 

πραγματοποιείται θ μεταφορά ςθμάτων μεταξφ ςυγκεκριμζνων τερματικϊν ςθμείων του δικτφου, με 

ενςφρματθ μετάδοςθ, με δζςμεσ ερτηιανϊν κυμάτων, με οπτικά μζςα ι με άλλα θλεκτρομαγνθτικά 

μζςα. 

β) «Τερματικό ςθμείο του δικτφου», το ςφνολο των φυςικϊν ςυνδζςεων και των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν πρόςβαςθσ που απαρτίηουν το δθμόςιο τθλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτθτεσ 
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για τθν πρόςβαςθ ςε αυτό και τθ μζςω αυτοφ αποτελεςματικι επικοινωνία. 

γ) «Δθμόςιεσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ», οι τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ τθν παροχι των οποίων 

ζχουν ανακζςει ειδικά τα κράτθ μζλθ, ιδίωσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ τθλεπικοινωνιακοφσ φορείσ. 

δ) «Τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ», οι υπθρεςίεσ οι οποίεσ ςυνίςτανται, εξ ολοκλιρου ι εν μζρει, ςτθ 

διαβίβαςθ και διακίνθςθ ςθμάτων μζςω του δθμοςίου τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου με τθ βοικεια 

τθλεπικοινωνιακϊν μεκόδων, με τθν εξαίρεςθ των ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν. 

18. «Κράτοσ-μζλοσ» είναι κάκε κράτοσ που ζχει προςχωριςει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

19. Τρίτθ χϊρα είναι κάκε κράτοσ που δεν ζχει προςχωριςει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

20. «Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων» ι «Αρχι» είναι θ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι που 

ςυςτάκθκε με τον ν. 4013/2011 (Α 204) 

21. «Δθμόςιοσ Τομζασ», «Γενικι Κυβζρνθςθ» και «Κεντρικι Κυβζρνθςθ» ζχουν τθν ζννοια που ορίηεται 

ςτο άρκρο 1Β του ν.2362/1995 (Α 247). 

22. «Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων», ςφμφωνα με τθν περί πτωςθ ια τθσ παραγράφου 

2 του άρκρου 178, είναι οι οργανωμζνεσ, διακριτζσ ςυλλογζσ ςυςτθματικά μορφοποιθμζνων 

ςχετιηόμενων δεδομζνων θλεκτρονικά και ψθφιακά αποκθκευμζνων, που αφοροφν τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ,όπωσ ιδίωσ: 

α) πλθροφορίεσ ςχετικά με το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και τθ 

ςυναφι νομολογία των ενωςιακϊν και εκνικϊν δικαςτθρίων, 

β) Οι πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα που δθμοςιεφονται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων και 

γ) ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ςφναψθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων  

23. Το «Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων» («ΚΘΜΔΘΣ»), αποτελεί υποςφςτθμα τθσ 

Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων και ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 

δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων, που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 187. 

Άρκρο 

3  

Γενικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςφναψθ ςυμβάςεων 

(άρθρο 2 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Κατά τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ  

των ςυμβάςεων αυτϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ αντιμετωπίηουν τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ ιςότιμα και χωρίσ διακρίςεισ ενεργϊντασ με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεοφνται 

να τθροφν τισ αρχζσ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ προςταςίασ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τθσ 

προςταςίασ των δικαιωμάτων των ιδιωτϊν, τθσ ελευκερίασ του ανταγωνιςμοφ και τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ  βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2. Ο ςχεδιαςμόσ μίασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δεν επιτρζπεται να αποςκοπεί ςτθν  καταςτρατιγθςθ του 

πεδίου εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου ι τον τεχνθτό περιοριςμό του ανταγωνιςμοφ. 

Ρερίπτωςθ τεχνθτοφ περιοριςμοφ του ανταγωνιςμοφ ςυντρζχει, όταν ο ςχεδιαςμόσ μίασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ αποςκοπεί ςτθν αδικαιολόγθτθ προνομιακι ι δυςμενι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνων 

οικονομικϊν φορζων. 

3. Κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ λαμβάνουν τα 

αναγκαία μζτρα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και 

εκτζλεςθσ ςυμβάςεων και θ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ των διατικζμενων προσ τον ςκοπό αυτό 

δθμοςίων πόρων. 

Άρκρο 

4  

Προι ςχετικά με τισ ςυμφωνίεσ που ζχουν ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του  

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου 

(άρθρο 5 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ με 

οικονομικοφσ φορείσ άλλων κρατϊν-μελϊν, εφαρμόηονται εξίςου ευνοϊκοί όροι με εκείνουσ που 

παρζχονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τρίτων χωρϊν κατ' εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ περί δθμοςίων 

ςυμβάςεων, θ οποία ςυνιφκθ ςτο πλαίςιο των διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (GATT) 

και κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α 139) 

Για το ςκοπό αυτό, τα κράτθ μζλθ διαβουλεφονται περί των  μζτρων εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, ςτο 

πλαίςιο τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ  Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ςυςτάκθκε με το άρκρο 1 τθσ 

απόφαςθσ 71/306/ΕΟΚ. 

Άρκρο 

5  

Ανακζτουςεσ Αρχζσ 

(άρθρο 1 παρ. 9 τησ Οδηγίασ 2004/18) 

1. «Ανακζτουςεσ αρχζσ» είναι το κράτοσ, οι αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι οργανιςμοί δθμοςίου 

δικαίου και οι ενϊςεισ μίασ ι περιςςότερων από αυτζσ τισ αρχζσ ι ενόσ ι περιςςότερων από αυτοφσ 

τουσ οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου. 

2. Ωσ «οργανιςμόσ δθμοςίου δικαίου», νοείται κάκε οργανιςμόσ: 

α) ο οποίοσ ζχει ςυςτακεί με ςυγκεκριμζνο ςκοπό τθν κάλυψθ αναγκϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ που δεν 

εμπίπτουν ςτον βιομθχανικό ι εμπορικό τομζα. 

β) ο οποίοσ ζχει νομικι προςωπικότθτα, και 

γ) θ δραςτθριότθτα του οποίου χρθματοδοτείται κατά το μεγαλφτερο μζροσ από το κράτοσ, τισ αρχζσ 



 

[13] 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλουσ οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου, ι θ διαχείριςθ του οποίου υπόκειται 

ςε ζλεγχο αςκοφμενο από τουσ οργανιςμοφσ αυτοφσ, ι του οποίου περιςςότερο από το ιμιςυ των 

μελϊν του διοικθτικοφ, του διευκυντικοφ ι του εποπτικοφ ςυμβουλίου, διορίηεται από το κράτοσ, τισ 

αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι από άλλουσ οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου. 

3. Οι οργανιςμοί και οι κατθγορίεσ οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου που πλθροφν τα κριτιρια τα οποία 

απαρικμοφνται ςτο δεφτερο εδάφιο ςθμεία α), β) και γ), παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ του 

Ρροςαρτιματοσ Α. Οι ςχετικοί πίνακεσ μποροφν να εμπλουτίηονται με τθν προςκικθ και άλλων 

οργανιςμϊν ι κατθγοριϊν οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου. 

 

Άρκρο 

6  

Ανακζτοντεσ Φορείσ 

(άρθρα 2, 8 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου νοοφνται ωσ ανακζτοντεσ φορείσ: 

α) ανακζτουςεσ αρχζσ υπό τθν ζννοια του άρκρου 5 οι οποίεσ αςκοφν μία ι περιςςότερεσ 

δραςτθριότθτεσ από αυτζσ που περιγράφονται ςτα άρκρα 84-88, όταν ςυνάπτουν ςυμβάςεισ ζργων, 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ  

β) δθμόςιεσ επιχειριςεισ επί των οποίων οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αςκοφν άμεςα ι ζμμεςα 

κακοριςτικι επιρροι, είτε επειδι ζχουν κυριότθτα ι χρθματοδοτικι ςυμμετοχι είτε λόγω των κανόνων 

που διζπουν τθν  επιχείρθςθ, οι οποίεσ αςκοφν μία ι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ από αυτζσ που 

περιγράφονται ςτα άρκρα 84-88, όταν ςυνάπτουν ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν για τισ 

ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ 

γ) Επιχειριςεισ, οι οποίεσ δεν είναι οφτε ανακζτουςεσ αρχζσ οφτε ανακζτοντεσ φορείσ και αςκοφν, 

μεταξφ των δραςτθριοτιτων τουσ, μία ι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτα 

άρκρα 84-88 και απολαφουν ειδικϊν ι αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων χορθγουμζνων από αρμόδια 

κρατικι αρχι. 

2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ περίπτωςθσ β) τθσ παραγράφου 1 αυτοφ του άρκρου, κακοριςτικι αυτι 

επιρροι επί τθσ επιχείρθςθσ εκ μζρουσ των ανακετουςϊν αρχϊν τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχζσ, 

ζμμεςα ι άμεςα κατζχουν το μεγαλφτερο μζροσ του καλυφκζντοσ κεφαλαίου μιασ επιχείρθςθσ, ι 

διακζτουν τθν πλειονότθτα των ψιφων, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτουσ τίτλουσ που ζχει εκδϊςει θ 

επιχείρθςθ, ι μποροφν να διορίηουν περιςςότερα από τα μιςά μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου τθσ επιχείρθςθσ. 

3. Για τουσ ςκοποφσ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 αυτοφ του άρκρου, ειδικά ι αποκλειςτικά 

δικαιϊματα είναι τα δικαιϊματα που χορθγοφνται από αρμόδια αρχι, δυνάμει διατάξεων τθσ κείμενθσ 
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νομοκεςίασ θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα να επιφυλάςςεται ςε ζναν ι περιςςότερουσ φορείσ θ άςκθςθ 

δραςτθριότθτασ που ορίηεται ςτα άρκρα 84-88 και να κίγεται ουςιωδϊσ θ δυνατότθτα άλλων φορζων 

να αςκιςουν τθν δραςτθριότθτα αυτι. 

4. Οι ανακζτοντεσ φορείσ, κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νόμου, απαρικμοφνται κατά τρόπο μθ 

εξαντλθτικό ςτουσ καταλόγουσ που παρατίκενται ςτα παραρτιματα Λ ζωσ IX του Ρροςαρτιματοσ Β. Οι 

αρμόδιεσ αρχζσ κοινοποιοφν περιοδικά ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τισ τροποποιιςεισ που γίνονται ςτουσ 

οικείουσ καταλόγουσ. 

 

Άρκρο 
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Κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν 

(άρθρο 1, 11 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 29 οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να εξαςφαλίηουν ζργα, προμικειεσ ι 

υπθρεςίεσ προςφεφγοντασ ςε κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν. 

2. «Κεντρικι αρχι προμθκειϊν» είναι μια ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ που ανακζτει 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι ςυνάπτει ςυμφωνίεσ-πλαίςιο για ζργα, προϊόντα ι υπθρεςίεσ που προορίηονται 

για ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ που αποκτοφν ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ 

προςφεφγοντασ ςε κεντρικι αρχι προμθκειϊν, κεωρείται ότι ζχουν τθριςει τισ διατάξεισ του παρόντοσ, 

εφόςον αυτζσ ζχουν τθρθκεί από τθν κεντρικι αρχι προμθκειϊν. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να εξουςιοδοτοφν άλλθ ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτοντα  φορζα να εκτελεί για λογαριαςμό τουσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

5. Για τισ ανάγκεσ διενζργειασ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, περιςςότερεσ ανακζτουςεσ αρχζσ / 

ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να εξουςιοδοτιςουν μία / ζναν εξ αυτϊν ι μία τρίτθ ανακζτουςα αρχι ι 

τρίτο ανακζτοντα φορζα να διενεργιςει τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

6. Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 4 και 5, θ εξουςιοδοτθμζνθ ανακζτουςα αρχι ι ο 

εξουςιοδοτθμζνοσ ανακζτων φορζασ ενεργοφν ωσ κεντρικι αρχι προμθκειϊν κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 2. 

 

Άρκρο 
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Ειδικζσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τισ ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ 

1. Ορίηονται ωσ εκνικζσ Κεντρικζσ Αρχζσ Ρρομθκειϊν, υπό τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
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7με αρμοδιότθτα ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε εκνικό επίπεδο: α) Θ 

Γενικι Διεφκυνςθ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου  

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, β) θ Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ  του Υπουργείου  Υγείασ. 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

και του κακ’ φλθν αρμοδίου Υπουργοφ, μποροφν να ςυςτινονται ι κακορίηονται και άλλεσ Κεντρικζσ 

Αρχζσ Ρρομθκειϊν, με αρμοδιότθτα ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν, 

είτε ςε επίπεδο διαφορετικϊν κατθγορίων φορζων του Δθμόςιου Τομζα είτε βάςει τομζα ι κλάδου τθσ 

αγοράσ είτε κατά γεωγραφικζσ ενότθτεσ τθσ χϊρασ είτε με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των κριτθρίων 

αυτϊν. 

3. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά περίπτωςθ κακ’ 

φλθν αρμοδίου Υπουργοφ που εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφουσ του παρόντοσ 

νόμου, κακορίηονται οι όροι για τθν ομαδοποίθςθ και ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων από κεντρικζσ 

αρχζσ προμθκειϊν, τα είδθ δθμοςίων ςυμβάςεων οι οποίεσ δεν ςυνάπτονται από κεντρικζσ αρχζσ 

προμθκειϊν, οι κατθγορίεσ ζργων, αγακϊν και υπθρεςιϊν που μποροφν να αποτελοφν αντικείμενο 

ομαδοποίθςθσ και για τθν προμικεια των οποίων μπορεί να γίνεται προςφυγι ςε τεχνικζσ 

ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν και κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 
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Εκχϊρθςθ ειδικϊν ι αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων: ριτρα αποφυγισ διακρίςεων 

(άρθρο 3 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Πταν μια ανακζτουςα αρχι εκχωρεί ςε φορζα που δεν ζχει τθν ιδιότθτα ανακζτουςασ αρχισ, ειδικά ι 

αποκλειςτικά δικαιϊματα για τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ δθμόςιασ υπθρεςίασ, θ πράξθ εκχϊρθςθσ 

του δικαιϊματοσ αυτοφ πρζπει να προβλζπει ότι, κατά τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων προμθκειϊν με 

τρίτουσ ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ, ο εν λόγω φορζασ οφείλει να τθρεί τθν αρχι τθσ 

αποφυγισ διακρίςεων λόγω εκνικότθτασ. 

 

ΤΜΘΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

ΧΘΜΑΤΛΚΑ ΟΛΑ 

Άρκρο 
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Χρθματικά όρια  των δθμοςίων ςυμβάςεων 

(άρθρα 7, 78  Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρα 16, 69 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ, Κανονιςμόσ  1251/2011) 

1. Ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ιςςονοσ αξίασ» νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 
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παραγράφου 2,, ςτοιχ.α του άρκρου 2 που δεν εξαιροφνται, δυνάμει των εξαιρζςεων που προβλζπονται 

ςτα άρκρα 13 ζωσ 18 και των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) είναι 

κατϊτερθ από το ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ. Το ποςό του προθγοφμενου 

εδαφίου επανεξετάηεται ανά διετία και αναπροςαρμόηεται, αν χρειαςκεί, με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ που εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ. 

2. Ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ» νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 2,, ςτοιχ.α του άρκρου 2που δεν εξαιροφνται, δυνάμει των εξαιρζςεων που προβλζπονται 

ςτα άρκρα ςτα άρκρα 13 ζωσ 18 και των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ 

(ΦΡΑ) είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα ακόλουκα κατϊτατα όρια: 

Λ. Για ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ: 

α) 130.000 ευρϊ, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, εκτόσ αυτϊν που 

καλφπτονται από τθν περίπτωςθ β) ςτοιχείο iii), που ςυνάπτονται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ οι οποίεσ 

είναι κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ του Ραραρτιματοσ IV. Ρροκειμζνου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν που ςυνάπτονται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

τθσ άμυνασ, το εν λόγω κατϊτατο όριο ιςχφει μόνο για τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V προϊόντα. 

β) 200.000 ευρϊ, προκειμζνου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που 

ςυνάπτονται είτε i) από ανακζτουςεσ αρχζσ άλλεσ από εκείνεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IV του 

Ρροςαρτιματοσ Α, είτε ii) από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IV του 

Ρροςαρτιματοσ Α και οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ άμυνασ, όταν οι ςυμβάςεισ 

αφοροφν προϊόντα τα οποία δεν καλφπτει το Ραράρτθμα V του Ρροςαρτιματοσ Α , είτε iii) από 

οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι και ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ τθσ κατθγορίασ 8 του 

Ραραρτιματοσ ΛΛ Α του Ρροςαρτιματοσ Α, υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν τθσ κατθγορίασ 5 των οποίων οι 

κζςεισ ςτο CPV είναι αντίςτοιχεσ με τουσ αρικμοφσ αναφοράσ CPC 7524, 7525 και 7526, ι/και υπθρεςίεσ 

που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Β του Ρροςαρτιματοσ Α . 

γ) 5.000.000 ευρϊ, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων. 

ΛΛ. Για ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ: 

α) 400.000 ευρϊ για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, 

β) 5.000.000 ευρϊ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. 

3. Τα χρθματικά όρια τθσ ανωτζρω παραγράφου, αναπροςαρμόηονται αυτόματα, εφόςον 

ανακεωρθκοφν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 78 τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (L 134) ι του 

άρκρου 69 τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ (L 134). 

4. Ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ χαμθλισ αξίασ» νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 2,, ςτοιχ. α του άρκρου 2που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ, 

των οποίων θ προεκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι ανϊτερθ του χρθματικοφ ορίου τθσ 
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παραγράφου1 και  κατϊτερθ των χρθματικϊν ορίων των υποπαραγράφων Λ και ΛΛ τθσ παράγραφου 2. 

5. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων και των κατά περίπτωςθ κακ' φλθν αρμόδιων Υπουργϊν μποροφν να αναπροςαρμόηονται τα 

ποςά των χρθματικϊν ορίων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 
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Συμβάςεισ που επιδοτοφνται ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

(άρθρο 8 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. O παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται κατά τθ ςφναψθ: 

α) ςυμβάςεων που επιδοτοφνται αμζςωσ ςε ποςοςτό άνω του 50% από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

και των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρϊ, εφόςον 

αφοροφν δραςτθριότθτεσ πολιτικοφ μθχανικοφ κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ Λ του 

Ρροςαρτιματοσ Α, ι ζχουν ςχζςθ με νοςοκομεία, ακλθτικοφσ εξοπλιςμοφσ, εγκαταςτάςεισ αναψυχισ 

και ψυχαγωγίασ, ςχολικά και πανεπιςτθμιακά κτίρια και κτίρια διοικθτικισ χριςθσ,  

β) ςυμβάςεων υπθρεςιϊν που επιδοτοφνται άμεςα ςε ποςοςτό άνω του 50 % από τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ και των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 200.000 

ευρϊ, όταν οι ςυμβάςεισ αυτζσ ςχετίηονται με ςφμβαςθ ζργων κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ α) του 

άρκρου αυτοφ. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που χορθγοφν τισ επιδοτιςεισ αυτζσ μεριμνοφν ϊςτε να τθροφνται οι 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου όταν οι ςυμβάςεισ αυτζσ ςυνάπτονται από ζναν ι περιςςότερουσ φορείσ 

διαφορετικοφσ από αυτζσ, όπωσ και όταν ςυνάπτονται και από τισ ίδιεσ, αλλά εξ ονόματοσ και για 

λογαριαςμό των εν λόγω άλλων φορζων. 
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Μζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των δθμοςίων ςυμβάςεων, των ςυμφωνιϊν - πλαιςίων 

και των δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν 

(άρθρο 9 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 17 οδηγίασ 2004/17) 

1. Ο υπολογιςμόσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 

2,ςτοιχ. α του άρκρου 2,  βαςίηεται ςτο ςυνολικό πλθρωτζο ποςό, εκτόσ ΦΡΑ, όπωσ προςδιορίηεται από 

τθν ανακζτουςα αρχι / τον ανακζτοντα  φορζα. Στον υπολογιςμό αυτό, λαμβάνεται υπόψθ το 

εκτιμϊμενο ςυνολικό ποςό, ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιϊματοσ 

προαιρζςεωσ όςο και των τυχόν παρατάςεων τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι / 
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ο ανακζτων φορζασ προβλζπει βραβεία ι τθν καταβολι ποςϊν ςτουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ, τα 

ποςά αυτά λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ αποτίμθςθ πρζπει να ιςχφει κατά τον χρόνο αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, όπωσ 

προβλζπεται ςτο άρκρο 44παράγραφοσ 2 ι, ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν απαιτείται μια τζτοια 

προκιρυξθ, κατά το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Κανζνα ςχζδιο ζργου και καμία ςφμβαςθ προμικειασ ι υπθρεςιϊν δεν επιτρζπεται να κατατμθκεί, 

προκειμζνου να αποφευχκεί θ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ διατάγματοσ. 

4. Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κατά τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ πρζπει να λαμβάνουν  υπόψθ το ποςό των ζργων κακϊσ και τθ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία των 

αναγκαίων προμθκειϊν για τθν εκτζλεςθ των ζργων που τίκενται ςτθ διάκεςθ του εργολιπτθ.  

Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, οι ανακζτοντεσ φορείσ περιλαμβάνουν ςτθν εκτιμϊμενθ αξία των 

ςυμβάςεων ζργων τθν αξία των εργαςιϊν, και όλων των προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για 

τθν εκτζλεςθ των ζργων και τισ κζτουσ ςτθ διάκεςθ του εργολιπτθ. Θ αξία των προμθκειϊν ι των 

υπθρεςιϊν που δεν είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκεριμζνθσ ςφμβαςθσ ζργων δεν 

μπορεί να προςτίκεται ςτθν αξία αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ζργων με αποτζλεςμα να εξαιρείται θ απόκτθςθ 

αυτϊν των προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν από τον παρόντα νόμο. 

5. α) Πταν ζνα ςχεδιαηόμενο ζργο ι ζνα ςχζδιο αγοράσ υπθρεςιϊν μπορεί να οδθγιςει ςε ταυτόχρονθ 

ςφναψθ χωριςτϊν ςυμβάςεων κατά τμιματα, λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία όλων 

των τμθμάτων. 

Πταν θ ςυνολικι αξία των τμθμάτων είναι ίςθ με ι υπερβαίνει τθν αξία που κακορίηεται ςτο άρκρο 10 

το παρόν εφαρμόηεται ςτθ ςφναψθ κάκε τμιματοσ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να παρεκκλίνουν, προκειμζνου για τα τμιματα, 

των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ είναι μικρότερθ των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρϊ για τισ 

υπθρεςίεσ και του 1.000.000 ευρϊ για τα ζργα, εφόςον το ςυνολικό ποςό των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων 

δεν υπερβαίνει το 20 % τθσ ςυνολικισ αξίασ όλων των τμθμάτων. 

β) Πταν θ προμικεια ομοειδϊν προϊόντων μπορεί να οδθγιςει ςε ταυτόχρονθ ςφναψθ χωριςτϊν 

ςυμβάςεων κατά τμιματα, λαμβάνεται υπόψθ θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία αυτϊν των τμθμάτων κατά 

τθν εφαρμογι του άρκρου 10παρ. 2 περ. Λ και ΛΛ ςθμεία α) και β). 

Πταν θ ςυνολικι αξία των τμθμάτων είναι ίςθ με ι υπερβαίνει τθν αξία που κακορίηεται ςτο άρκρο 10, 

το παρόν εφαρμόηεται ςτθ ςφναψθ κάκε τμιματοσ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να παρεκκλίνουν, προκειμζνου για τα τμιματα 

των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ είναι μικρότερθ των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρϊ και υπό 

τον όρο ότι το ςυνολικό ποςό των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων δεν υπερβαίνει το 20 % τθσ ςυνολικισ 

αξίασ όλων των τμθμάτων. 
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6. Ρροκειμζνου για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν ωσ αντικείμενο τθ χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ, τθ μίςκωςθ, ι τθ μίςκωςθ-πϊλθςθ προϊόντων, θ αξία που λαμβάνεται ωσ βάςθ για τον 

υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

α) Στθν περίπτωςθ ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, εφόςον θ διάρκειά τουσ είναι ίςθ ι μικρότερθ από 

δϊδεκα (12) μινεσ, θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία για τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ι, εφόςον θ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ είναι μεγαλφτερθ από δϊδεκα (12) μινεσ, θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτιμϊμενθσ υπολειπόμενθσ αξίασ. 

β) Στθν περίπτωςθ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου ι ςτθν περίπτωςθ που θ διάρκειά τουσ δεν μπορεί να 

προςδιοριςκεί, θ μθνιαία αξία πολλαπλαςιαηόμενθ επί 48. 

7. Πταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν που ζχουν περιοδικό χαρακτιρα ι 

προβλζπεται να ανανεωκοφν μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, λαμβάνεται ωσ βάςθ για τον 

υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ: 

α) είτε θ ςυνολικι πραγματικι αξία των διαδοχικϊν ςυμβάςεων του ιδίου τφπου, οι οποίεσ 

ςυνιφκθςαν κατά το προθγοφμενο δωδεκάμθνο ι οικονομικό ζτοσ, αναπροςαρμοςμζνθ, εφόςον τοφτο 

είναι δυνατόν, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ ι τθν 

αξία τουσ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που ζπονται τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

β)  είτε θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία των διαδοχικϊν ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν κατά το 

δωδεκάμθνο που ζπεται τθσ πρϊτθσ παράδοςθσ ι κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ, εφόςον 

αυτό υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

Θ επιλογι τθσ μεκόδου για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ δεν 

επιτρζπεται να γίνεται προσ το ςκοπό αποφυγισ τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ. 

8. Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, θ αξία που λαμβάνεται ωσ βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, είναι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ εξισ: 

α) για τα ακόλουκα είδθ υπθρεςιϊν: 

i) αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ: το καταβλθτζο αςφάλιςτρο και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβισ, 

ii) τραπεηικζσ και άλλεσ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ: οι αμοιβζσ, οι προμικειεσ, οι τόκοι και τυχόν 

άλλοι τρόποι αμοιβισ, 

iii) ςυμβάςεισ που περιλαμβάνουν μελζτεσ: οι αμοιβζσ, οι καταβλθτζεσ προμικειεσ και τυχόν άλλοι 

τρόποι αμοιβισ· 

β) για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που δεν αναφζρουν ςυνολικι τιμι: 

i) ςτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου και εφόςον θ διάρκειά τουσ είναι ίςθ ι μικρότερθ από 

48 μινεσ: θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία για όλθ τθν αντίςτοιχθ διάρκεια, 

ii) ςτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου ι διάρκειασ μεγαλφτερθσ των ςαράντα οκτϊ (48) 

μθνϊν: θ μθνιαία αξία πολλαπλαςιαηόμενθ επί 48. 
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9. Οι ανακζτοντεσ φορείσ υπολογίηουν τθν εκτιμϊμενθ αξία μίασ ςφμβαςθσ που περιλαμβάνει 

ταυτοχρόνωσ υπθρεςίεσ και προμικειεσ βάςει τθσ ςυνολικισ ξίασ των υπθρεςιϊν και των προμθκειϊν, 

ανεξάρτθτα από τθν επιμζρουσ αξία τουσ. Στον υπολογιςμό αυτόν περιλαμβάνεται θ αξία των εργαςιϊν 

τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ. 

10. Για τισ ςυμφωνίεσ-πλαίςιοκαι για τα δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν, θ αξία που πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ είναι θ μζγιςτθ αξία, υπολογιηόμενθ χωρίσ ΦΡΑ, του ςυνόλου των ςυμβάςεων που 

προβλζπονται για τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου ι του δυναμικοφ ςυςτιματοσ 

αγορϊν. 

ΤΜΘΜΑ ΤΛΤΟ 

ΕΞΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ 

Άρκρο 

13  

Απόρρθτεσ ςυμβάςεισ ι ςυμβάςεισ που απαιτοφν ιδιαίτερα μζτρα αςφαλείασ 

(άρθρο 14 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 21 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ / 

ανακζτοντεσ φορείσ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται απόρρθτεσ ι θ εκτζλεςθ των οποίων πρζπει να 

ςυνοδεφεται από ιδιαίτερα μζτρα αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ ι όταν το απαιτεί θ 

προςταςία των ουςιωδϊν ςυμφερόντων τθσ χϊρασ. 

Άρκρο 
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Ειδικζσ Εξαιρζςεισ για ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ 

(άρθρο 13, 15, 16, 18 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 22, 24 και 25 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται κατά τθν ςφναψθ των ακόλουκων ςυμβάςεων από ανακζτουςεσ αρχζσ 

/ ανακζτοντεσ φορείσ: 

1. ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ οι οποίεσ διζπονται από διαφορετικοφσ διαδικαςτικοφσ κανόνεσ και 

ςυνάπτονται δυνάμει: 

α) διεκνοφσ ςυμφωνίασ, ςφμφωνα με τθ Συνκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μεταξφ τθσ Ελλάδασ και 

μιασ ι περιςςότερων χωρϊν που δεν είναι κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία αφορά 

προμικειεσ ι ζργα που προορίηονται για τθν από κοινοφ εκτζλεςθ ι εκμετάλλευςθ ενόσ ζργου από τα 

υπογράφοντα κράτθ ι υπθρεςίεσ που προορίηονται για εκτζλεςθ ι εκμετάλλευςθ από κοινοφ ενόσ 

ςχεδίου από τα υπογράφοντα κράτθ. Θ ςυμφωνία ανακοινϊνεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

β) διεκνοφσ ςυμφωνίασ θ ςφναψθ τθσ οποίασ ςυνδζεται με τθ ςτάκμευςθ ςτρατευμάτων και θ οποία 

αφορά ελλθνικζσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ τρίτθσ χϊρασ. 

γ) ειδικισ διαδικαςίασ διεκνοφσ οργανιςμοφ. 
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2. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ανατίκενται από μία ανακζτουςα αρχι / ζναν ανακζτοντα  

φορζα ςε μια ανακζτουςα αρχι ι ζνωςθ ανακετουςϊν αρχϊν βάςει αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ που 

τουσ παρζχεται δυνάμει των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, εφόςον οι διατάξεισ αυτζσ δεν 

αντιβαίνουν ςτθ Συνκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ: 

α) ζχουν ωσ αντικείμενο τθν αγορά ι τθ μίςκωςθ, με οποιουςδιποτε χρθματοδοτικοφσ όρουσ, γθσ, 

υφιςταμζνων κτιςμάτων ι άλλων ακινιτων ι αφοροφν δικαιϊματα επ' αυτϊν. Οι ςυμβάςεισ 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ι μετά τθ ςφμβαςθ αγοράσ ι 

μίςκωςθσ, υπό οιανδιποτε μορφι, διζπονται από τον παρόντα νόμο. 

β) αφοροφν τθν αγορά, ανάπτυξθ, παραγωγι ι ςυμπαραγωγι προγραμμάτων που προορίηονται για 

μετάδοςθ από ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ κακϊσ και ςυμβάςεισ για τον χρόνο μετάδοςθσ. 

γ) αφοροφν υπθρεςίεσ διαιτθςίασ και ςυμβιβαςμοφ, 

δ) αφοροφν χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν ζκδοςθ, αγορά, πϊλθςθ και μεταβίβαςθ 

τίτλων ι άλλων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, ιδίωσ με διαδικαςίεσ προμικειασ χρθμάτων ι κεφαλαίων 

ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ κακϊσ και υπθρεςίεσ που παρζχονται από κεντρικζσ 

τράπεηεσ 

ε) αφοροφν ςυμβάςεισ εργαςίασ, 

ςτ) αφοροφν υπθρεςίεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, πλθν εκείνων το προϊόν των οποίων ανικει 

αποκλειςτικά ςτθν ανακζτουςα αρχι / ςτον ανακζτοντοσ  φορζα για ιδία χριςθ κατά τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτάσ τθσ, εφόςον θ αμοιβι για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ καταβάλλεται εξ ολοκλιρου από 

τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα. 

4. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ κφριο αντικείμενο 

τθ διάκεςθ ι εκμετάλλευςθ δθμοςίων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων ι τθν παροχι ςτο κοινό μιασ ι 

περιςςότερων τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν. 
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Ειδικζσ Εξαιρζςεισ για ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ 

(άρθρα 18, 19, 20, 26 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται κατά τθν ςφναψθ των ακόλουκων ςυμβάςεων από ανακζτοντεσ 

φορείσ: 

1. Στισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται με ςκοπό τθ μεταπϊλθςθ ι τθ μίςκωςθ ςε τρίτουσ, όταν ο 

ανακζτων φορζασ δεν απολαφει ειδικοφ ι αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ πϊλθςθσ ι μίςκωςθσ του 

αντικειμζνου αυτϊν των ςυμβάςεων κακϊσ και όταν άλλοι φορείσ δικαιοφνται να προβαίνουν 
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ελεφκερα ςτθν εν λόγω πϊλθςθ ι μίςκωςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν για τον ανακζτοντα  

φορζα. Οι ανακζτοντεσ φορείσ κοινοποιοφν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατόπιν αιτιςεωσ  τθσ, όλεσ τισ 

κατθγορίεσ προϊόντων και δραςτθριοτιτων που κεωροφν ότι  εξαιροφνται δυνάμει του προθγοφμενου 

εδαφίου. 

2. Στισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ι ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνουν οι ανακζτοντεσ 

φορείσ για τουσ ςκοποφσ τθσ άςκθςθσ μίασ από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα84ζωσ 

87 ςε τρίτθ χϊρα, υπό ςυνκικεσ που δεν προχποκζτουν τθν υλικι εκμετάλλευςθ δικτφου ι 

γεωγραφικισ περιοχισ ςτο εςωτερικό τθσ Κοινότθτασ. Οι ανακζτοντεσ φορείσ γνωςτοποιοφν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατόπιν αιτιςεωσ τθσ, οποιαδιποτε δραςτθριότθτα κεωροφν ότι εξαιρείται 

δυνάμει του προθγοφμενου εδαφίου. 

3. Στισ ςυμβάςεισ για τθν αγορά φδατοσ, εφόςον ςυνάπτονται από ανακζτοντεσ φορείσ οι οποίοι 

αςκοφν μια ι και τισ δφο από τισ δραςτθριότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 85 παράγραφοσ 1. 

4.  Στισ ςυμβάςεισ για τθν προμικεια ενζργειασ ι καυςίμων που προορίηονται για τθν παραγωγι 

ενζργειασ, εφόςον ςυνάπτονται από ανακζτοντεσ φορείσ, οι οποίοι αςκοφν δραςτθριότθτα που 

ορίηεται ςτο άρκρο 84 παράγραφοι 1 και 3 ι ςτο άρκρο 88 ςτοιχείο α). 

5. Στισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 2οι 

οποίεσ ςυνάπτονται για τουσ ςκοποφσ τθσ άςκθςθσ μίασ ι περιςςοτζρων από τισ δραςτθριότθτεσ που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 84 ζωσ 88 όταν οι παραχωριςεισ αυτζσ γίνονται γα τθν άςκθςθ των εν λόγω 

δραςτθριοτιτων. 
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Συμβάςεισ παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν 

(άρθρο 17 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ και άρθρο 18 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 9 οι διατάξεισ του παρόντοσ δεν εφαρμόηονται ςτισ 

ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 2που 

ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ. 

Άρκρο 
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Συμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 

(άρθρο 10 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν εφαρμόηονται ςτισ ςυμβάςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του ν. 3978/2011 (Α 137), ςτισ ςυμβάςεισ που εξαιροφνται από το νόμο αυτόν ςφμφωνα με 

τα άρκρα 17 και 24 αυτοφ, κακϊσ και ςτισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται δυνάμει του άρκρου 346 τθσ 
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Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ). 

Άρκρο 
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Συμβάςεισ και ςυνεργαςίεσ μεταξφ δθμόςιων αρχϊν 

1. Μια δθμόςια ςφμβαςθ που ανατίκεται από μια ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντοσ  φορζα ςε άλλο 

νομικό πρόςωπο δεν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου, εάν πλθροφνται οι κατωτζρω 

ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ αςκεί επί του εν λόγω νομικοφ προςϊπου ζλεγχο ανάλογο 

εκείνου που αςκεί επί των δικϊν τθσ υπθρεςιϊν· 

β) τουλάχιςτον το 80% των δραςτθριοτιτων του εν λόγω νομικοφ προςϊπου διεξάγονται για τθν 

ελζγχουςα ανακζτουςα αρχι / τον ελζγχοντα ανακζτοντα  φορζα ι για άλλα νομικά πρόςωπα που 

υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ εν λόγω ανακζτουςασ αρχισ·/ ανακζτοντοσ φορζα 

γ) δεν υπάρχει ιδιωτικι ςυμμετοχι ςτο ελεγχόμενο νομικό πρόςωπο με εξαίρεςθ τθν από νόμο 

απαιτοφμενθ ιδιωτικι ςυμμετοχι, με μορφι τζτοια ϊςτε να μθν δίνεται ςτον ιδιϊτθ θ δυνατότθτα 

ελζγχου και παρεμπόδιςθσ τθσ λιψθσ αποφάςεων από τθ διοίκθςθ του ελεγχόμενου νομικοφ 

προςϊπου, και υπο τθν προχπόκεςθ  ότι δεν αςκεί  αποφαςιςτικι επιρροι  ςτο ελεγχόμενο νομικό 

πρόςωπο. 

Μια ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ κεωρείται ότι αςκεί ζλεγχο επί ενόσ νομικοφ προςϊπου 

ανάλογο με τον ζλεγχο που αςκεί ςτισ υπθρεςίεσ τθσ κατά τθν ζννοια του πρϊτου εδαφίου ςτοιχείο α), 

όταν αςκεί αποφαςιςτικι επιρροι τόςο ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ όςο και ςτισ ςθμαντικζσ 

αποφάςεισ του υπό ζλεγχο νομικοφ προςϊπου. Ο ζλεγχοσ μπορεί να αςκείται και από τρίτο νμικό 

πρόςωπο, το οποίο ελζγχεται κατά τον ίδιο τρόπο από τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντοσ φορζα. 

2. Θ παράγραφοσ 1 εφαρμόηεται επίςθσ ςε περίπτωςθ που ζνα υπό ζλεγχο νομικό πρόςωπο, το οποίο 

είναι ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ, ανακζτει μια ςφμβαςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτοντοσ  φορζα που αςκεί επ’ αυτοφ τον ζλεγχο ι ςε άλλο νομικό πρόςωπο που τελεί υπό τον 

ζλεγχο τθσ ίδιασ ανακζτουςασ αρχισ / του ιδίου ανακζτοντοσ φορζα, εφόςον δεν υπάρχει ιδιωτικι 

ςυμμετοχι ςτο νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ανατίκεται θ δθμόςια ςφμβαςθ, με εξαίρεςθ τθν από νόμο 

απαιτοφμενθ ιδιωτικι ςυμμετοχι, με μορφι τζτοια ϊςτε να μθν δίνεται ςτον ιδιϊτθ θ δυνατότθτα 

ελζγχου και παρεμπόδιςθσ τθσ λιψθσ αποφάςεων από τθ διοίκθςθ του ελεγχόμενου νομικοφ 

προςϊπου, και υπο τθν προυπόκεςθ ότι δεν αςκεί αποφαςιςτικι επιρροι ςτο ελεγχόμενο νομικό 

πρόςωπο. 

3. Μια ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ, θ οποία δεν αςκεί ςε ζνα νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ ι 

δθμοςίου δικαίου ζλεγχο κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1, μπορεί εντοφτοισ να ανακζςει ςτο νομικό 

αυτό πρόςωπο δθμόςια ςφμβαςθ χωρίσ να εφαρμόςει τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου , υπό τισ 
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ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ αςκεί από κοινοφ με άλλθ ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτολντα φορζα επί του εν λόγω νομικοφ προςϊπου ζλεγχο ανάλογο εκείνου που αςκοφν επί των 

δικϊν τουσ υπθρεςιϊν· 

β) τουλάχιςτον το 80% των δραςτθριοτιτων του εν λόγω νομικοφ προςϊπου διεξάγονται για τισ 

ελζγχουςεσ ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακετόντων φορζων ι για άλλα νομικά πρόςωπα που υπόκεινται 

ςτον ζλεγχο των ίδιων ανακετουςϊν αρχϊν·/ ανακετόντων φορζων 

γ) δεν υπάρχει ιδιωτικι ςυμμετοχι ςτο ελεγχόμενο νομικό πρόςωπο, με εξαίρεςθ τθν από νόμο 

απαιτοφμενθ ιδιωτικι ςυμμετοχι, με μορφι τζτοια  ϊςτε να μθν δίνεται ςτον ιδιϊτθ θ δυνατότθτα 

ελζγχου και παρεμπόδιςθσ τθσ λιψθσ αποφάςεων από τθ διοίκθςθ του ελεγχόμενου νομικοφ 

προςϊπου, και υπο τθν προυπόκεςθ  ότι δεν αςκεί  αποφαςιςτικι επιρροι  ςτο ελεγχόμενο νομικό 

πρόςωπο. 

Για τουσ ςκοποφσ του ςτοιχείου α), κεωρείται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ ελζγχουν από κοινοφ ζνα 

νομικό πρόςωπο εφόςον πλθροφνται οι κατωτζρω ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τα όργανα λιψθσ αποφάςεων του υπό ζλεγχο νομικοφ προςϊπου απαρτίηονται από εκπροςϊπουσ 

όλων των ανακετουςϊν αρχϊν που ςυμμετζχουν·ςτον κοινό ζλεγχο. Μεμονωμζνοι εκπρόςωποι 

μποροφν να εκπροςωποφν  μερικζσ ι όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ ανακζτουςεσ αρχζσ 

β) οι εν λόγω ανακζτουςεσ αρχζσ είναι ςε κζςθ να αςκοφν από κοινοφ αποφαςιςτικι επιρροι ςτουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τισ ςθμαντικζσ αποφάςεισ του υπό ζλεγχο νομικοφ προςϊπου· 

γ) το υπό ζλεγχο νομικό πρόςωπο δεν επιδιϊκει τυχόν ςυμφζροντα που αποκλίνουν από αυτά των 

ανακζτουςων αρχϊν / ανακετόντων φορζων που αςκοφν τον κοινό ζλεγχο.  

4. Μια ςυμφωνία ι ςφμβαςθ που ςυνάπτεται μεταξφ δφο ι περιςςότερων ανακετουςϊν αρχϊν / 

ανακζτοντων φορζων δεν κεωρείται δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2, ςτοιχ. α 

του άρκρου 2του παρόντοσ νόμου, εφόςον πλθροφνται οι κατωτζρω ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) θ ςυμφωνία / ςφμβαςθ κακιερϊνει ι εφαρμόηει μία ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμμετεχουςϊν 

ανακετουςϊν αρχϊν, ςτο πλαίςιο τθσ από κοινοφ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων τουσ παροχισ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ με ςτόχο τθν επίτευξθ κοινϊν ςκοπϊν. 

β) θ ςυνεργαςία διζπεται αποκλειςτικά από λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ· 

γ) οι ςυμμετζχουςεσ ανακζτουςεσ αρχζσ δεν εκτελοφν ελεφκερα ςτθν αγορά πάνω από το 20 % του 

κφκλου εργαςιϊν των δραςτθριοτιτων τουσ που είναι ςχετικζσ με το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ· 

Για τον προςδιοριςμό των ποςοςτϊν  των δραςτθριοτιτων  που αναφζρονται ςτισ παράγραφουσ 1 

ςτοιχείο β),  3 ςτοιχείο β )και 4 ςτοιχείο γ), λαμβάνεται υπόψθ  ο μζςοσ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν  τθσ 

ςχετικισ ανακζτουςασ αρχισ  όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ, τα αγακά και τα ζργα  κατά τθν τριετεία που 

προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν, λόγω τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία δθμιουργικθκε ι 
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προζβθ ςτθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων τθσ θ εν λόγω ανακζτουςα αρχι ι λόγω αναδιοργάνωςθσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ για τθν τελευταία τριετία δεν είναι διακζςιμοσ ι δεν είναι 

πλζον επίκαιροσ, αρκεί να αποδειχκεί ότι θ πραγματοποίθςθ του κφκλου εργαςιϊν είναι πικανι, ιδίωσ 

μζςω προβολϊν  για τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

ΤΜΘΜΑ ΤΕΤΑΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
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Κανόνεσ που ιςχφουν για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ 

(Άρθρα 20, 21, 22 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ υπό τθν ζννοια του άρκρου 5, 

ανατίκεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ4. 

2. Οι ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ αναφερόμενεσ ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Α του 

Ρροςαρτιματοσ Α ςυνάπτονται ςφμφωνα με τα άρκρα 24, 28, 29, 36-40,43-52,53, 55-63,32, 118, 

,119,157,158 

3. Οι ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 

ΛΛ Β του Ρροςαρτιματοσ Α, ςυνάπτονται αποκλειςτικά ςφμφωνα με τα άρκρα 28 και 44παρ. 4,  

4. Οι ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ αναφερόμενεσ ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Α 

Ρροςαρτιματοσ Α και υπθρεςίεσ αναφερόμενεσ ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Β του Ρροςαρτιματοσ Α, 

ςυνάπτονται ςφμφωνα με τα τα άρκρα 24, 28, 29, 36-40-,43-52,53, 55-63,32, 118, ,119157, .158 

 όταν θ αξία των υπθρεςιϊν του Ραραρτιματοσ ΛΛ Α υπερβαίνει τθν αξία των υπθρεςιϊν του 

Ραραρτιματοσ ΛΛ Β. Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 28 και 

44 παρ. 4, 
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Κανόνεσ που ιςχφουν για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ 

(άρθρα 31 ζωσ 33 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ υπό τθν ζννοια του άρκρου 6, 

ανατίκενται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ 4. 

2 Οι ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα 

XVIΛ Α Ρροςαρτιματοσ Β, ςυνάπτονται ςφμφωνα με τα άρκρα 24, 28, 29,31, 32,92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106-108,109, 110, 118, 158, 159. 
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3. Οι ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα 

XVΛΛ B Ρροςαρτιματοσ Β, ςυνάπτονται αποκλειςτικά ςφμφωνα με τα άρκρα28,99. 

4. Οι ςυμβάςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα XVIΛ A 

του Ρροςαρτιματοσ Β και ςτο παράρτθμα XVIΛ B του Ρροςαρτιματοσ Β (μεικτζσ ςυμβάςεισ), 

ςυνάπτονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 24, 28, 29, 31, 32, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106-108,109, 110, 118, 158, 159. 

όταν θ αξία των υπθρεςιϊν που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα XVIΛ A υπερβαίνει τθν αξία των 

υπθρεςιϊν που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα XVIΛ B. Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, οι ςυμβάςεισ 

ςυνάπτονται ςφμφωνα με τα άρκρα 28,99. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΜΤΟ 

ΚΟΛΝΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ ΓΛΑ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΟΥΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΕΣ ΑΧΕΣ ΚΑΛ ΑΝΑΚΕΤΟΝΤΕΣ 

ΦΟΕΛΣ 
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Οικονομικοί Φορείσ 

(άρθρο 4 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 11 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο 

είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται να 

αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά τθν 

ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και υπθρεςιϊν 

κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ ι/και υπθρεςίεσ 

τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά 

ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που 

επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ. 

2. Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ 

υποψιφιοι. Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν 

μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ 

επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν 

τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων , όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
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Εχεμφκεια 

(άρθρο 6 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 13 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ, ιδίωσ εκείνων που αφοροφν τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά 

με τθ δθμοςιοποίθςθ των ςυναπτομζνων ςυμβάςεων και τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων και των 

προςφερόντων, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 44παρ. 4, 50, 99, 103, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ λοιπισ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, θ ανακζτουςα αρχι/ ανακζτων φορζασ, δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ 

ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί φορείσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των 

προςφορϊν. 

Επιπλζον, κατά τθ διαβίβαςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ, κατά τθν προεπιλογι και τθν επιλογι των οικονομικϊν φορζων και κατά τθν ανάκεςθ των 

ςυμβάςεων, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να επιβάλλουν υποχρεϊςεισ προκειμζνου να 

προςτατεφςουν τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των πλθροφοριϊν που διαβιβάηουν. 

2. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ εμπιςτευτικζσ λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ι 

κανονιςτικζσ διατάξεισ ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. 

3. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αξιολόγθςι τθσ, εφόςον ωσ κριτιριο ανάκεςθσ ζχει επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά. 

4. Tο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται 

αποκλειςτικά με μελζτθ των ςτοιχείων του φακζλου ςε τόπο και χρόνο που υποδεικνφει θ ανακζτουςα 

αρχι κατόπιν αιτιματοσ του προςφζροντοσ. 

 

Άρκρο 

23  

Ρροςταςία διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ ςτουσ οικονομικοφσ 

φορείσ, με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ παρζχουν 

οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ και 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Μποροφν επίςθσ να απαιτιςουν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από τουσ υπεργολάβουσ τουσ. 
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Κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτθν επικοινωνία των μερϊν του διαγωνιςμοφ 

(άρθρο 42 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Θ επικοινωνία κακϊσ και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μποροφν, κατ’ επιλογι τθσ ανακζτουςεσ αρχισ / 

του ανακζτοντοσ φορζα, να πραγματοποιοφνται με επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικά μζςα 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4 και 5, το τθλζφωνο ςτισ περιπτϊςεισ και υπό τουσ όρουσ που ορίηονται 

ςτθν παράγραφο 6 ι με ςυνδυαςμό των μζςων αυτϊν. 

2. Το επιλεγόμενο μζςο επικοινωνίασ πρζπει να είναι γενικϊσ προςιτό και, ςυνεπϊσ, να μθν περιορίηει 

τθν πρόςβαςθ των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

3. Κατά τθν επικοινωνία, τθν ανταλλαγι και τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν λαμβάνεται μζριμνα, 

προκειμζνου να διαφυλάςςονται θ ακεραιότθτα των δεδομζνων, το απόρρθτο των προςφορϊν και των 

αιτιςεων ςυμμετοχισ και θ λιψθ γνϊςθσ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / τουσ ανακζτοντεσ φορείσ του 

περιεχομζνου των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ μόνο μετά τθ λιξθ τθσ προβλεπόμενθσ 

προκεςμίασ για τθν υποβολι τουσ. 

4. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για τισ επικοινωνίεσ με θλεκτρονικά μζςα, κακϊσ και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τουσ, πρζπει να μθν δθμιουργοφν διακρίςεισ και να είναι γενικϊσ διακζςιμα και 

ςυμβατά ςε ςχζςθ με τισ εν γζνει χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν και των 

επικοινωνιϊν. 

5. Στθ διαβίβαςθ και ςτουσ μθχανιςμοφσ θλεκτρονικισ παραλαβισ των προςφορϊν και των αιτιςεων 

ςυμμετοχισ, εφαρμόηονται οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

α) Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφνται για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κρυπτογράφθςθσ, πρζπει 

να είναι προςιτζσ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ· Επιπλζον, οι μθχανιςμοί θλεκτρονικισ παραλαβισ των 

προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ X του 

Ρροςαρτιματοσ Α και του Ραραρτιματοσ XXIV του Ρροςαρτιματοσ Β. 

β) Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν, τθρϊντασ το άρκρο 3 του π.δ.150/2001 

(Α 125), να απαιτοφν οι θλεκτρονικζσ προςφορζσ να ςυνοδεφονται από προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του ανωτζρω άρκρου· 

γ) Μποροφν να κακιερϊνονται ι διατθροφνται ςυςτιματα εκελοντικισ πιςτοποίθςθσ με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ των εν λόγω μθχανιςμϊν· 

δ) Οι προςφζροντεσ ι οι υποψιφιοι δεςμεφονται ϊςτε εάν τα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά ι 

δθλϊςεισ, που αναφζρονται ςτα άρκρα56, 57, 57, 59, 58, 61, 63,106παρ. 2 και 3, 107, 108δεν είναι 
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διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι, αυτά να υποβάλλονται πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που 

προβλζπεται για τθν υποβολι των προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ. 

6. Για τθν υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ εφαρμόηονται οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

α) οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων μποροφν να 

υποβάλλονται γραπτϊσ ι τθλεφωνικά· 

β) όταν οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται τθλεφωνικά, πρζπει να αποςτζλλεται γραπτι 

επιβεβαίωςθ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι τουσ· 

γ)  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να απαιτοφν οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που 

υποβάλλονται με τθλεομοιοτυπία να επιβεβαιϊνονται ταχυδρομικά ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ των 

παραγράφων 2 και 4 του άρκρου 10 του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», ι με 

θλεκτρονικά μζςα, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό είναι αναγκαίο ωσ νόμιμθ απόδειξθ· θ ςχετικι απαίτθςθ, 

όπωσ και θ προκεςμία για τθν αποςτολι τθσ επιβεβαίωςθσ, ταχυδρομικά ι με θλεκτρονικά μζςα, 

πρζπει να προβλζπεται από τθν ανακζτουςα αρχι/τον ανακζτοντα  φορζα ςτθν προκιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ που αναφζρει το άρκρο 102 παράγραφοσ 5. 
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Ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

1. Για τισ ςυμβάςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10, ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ, 

τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ, τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ και του 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, νοείται θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ, νοείται θ 

θμερομθνία αποςτολισ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ ςε 

διαπραγμάτευςθ. 

3. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ ενόσ διαγωνιςμοφ μελετϊν, νοείται θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ ςχετικισ 

προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ μελετϊν ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

4. Για τισ λοιπζσ ςυμβάςεισ, θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ εκκινεί από τθν θμερομθνία 

δθμοςιοποίθςθσ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι τθσ αποςτολισ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 137. 

ΤΜΘΜΑ ΕΚΤΟ 

ΕΛΔΛΚΟ ΚΑΚΕΣΤΩΣ 

 

Άρκρο 
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26  

Συμβάςεισ ανατικζμενεσ κατ' αποκλειςτικότθτα 

(άρθρο 19 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να παραχωροφν κατ' αποκλειςτικότθτα ςε 

προςτατευόμενα εργαςτιρια το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ι να προβλζπουν τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων αυτϊν ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευμζνων κζςεων εργαςίασ, όταν θ πλειοψθφία των ενδιαφερόμενων εργαηομζνων είναι άτομα 

με ειδικζσ ανάγκεσ, τα οποία λόγω τθσ φφςθσ ι βαρφτθτασ των ειδικϊν αναγκϊν τουσ δεν μποροφν να 

αςκιςουν επαγγελματικι δραςτθριότθτα υπό κανονικζσ ςυνκικεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ προκιρυξθ 

του διαγωνιςμοφ ι θ προκιρυξθ που χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκλθςθ κα πρζπει να μνθμονεφει τθν 

παροφςα διάταξθ. 

 

ΤΜΘΜΑ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΓΓΑΦΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Άρκρο 

27  

Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

1. Οι όροι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι ςαφείσ και πλιρεισ ςε βακμό που να 

επιτρζπουν τθν υποβολι άρτιων και ςυγκρίςιμων μεταξφ τουσ πρςοφορϊν. 

2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνουν ιδίωσ: 

α) τισ «προκθρφξεισ» που δθμοςιεφονται ςφμφωνα με τα άρκρα 44-46,96-99,137 

β) τθ «διακιρυξθ» του διαγωνιςμοφ, ι τθν «πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ» θ οποία περιλαμβάνει 

όλουσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ και εκτζλεςθσ  τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα τυχόν παραρτιματά τθσ, 

δ) τισ ειδικζσ ι γενικζσ ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων, εφόςον υπάρχουν, 

ε) τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και  

ςτ) κάκε άλλθ ςχετικι πλθροφορία ι ςτοιχείο. 

3. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ περιζχουν ιδίωσ: 

α) Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα 

β) Τθν προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν από τθν αρμόδια Υπθρεςία και τθ διεφκυνςθ 

ςτθν οποία πρζπει να αποςταλοφν. 

γ) Το όνομα, τθ διεφκυνςθ, τον αρικμό τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, κακϊσ και τον αρμόδιο υπάλλθλο 
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τθσ Υπθρεςίασ αυτισ. 

δ) Τα αρμόδια όργανα για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τον τόπο 

αποςφράγιςθσ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δικαιοφνται να παρίςτανται. 

ε) Ακριβι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, οποιαδιποτε δικαιϊματα 

προαίρεςθσ για ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ και, εφόςον είναι γνωςτό, το προςωρινό χρονοδιάγραμμα για 

τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, κακϊσ και τον αρικμό των τυχόν παρατάςεων για τθν άςκθςι 

τουσ.  

ςτ) Το είδοσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

η) τθν πθγι χρθματοδότθςθσ και τον τρόπο πλθρωμισ. 

θ) Το νόμιςμα τθσ προςφερομζνθσ τιμισ. 

κ) Τισ προχποκζςεισ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ μετά τθν κατακφρωςθ, εφόςον κρίνεται ότι 

απαιτείται τζτοιοσ όροσ. 

ι) Τον τφπο, τα ποςοςτά, το νόμιςμα, τον χρόνο υποβολισ των εγγυιςεων, κακϊσ και άλλεσ 

εξαςφαλίςεισ, εάν τυχόν ηθτοφνται. 

ια) Τα τυχόν δικαιϊματα προαιρζςεωσ 

ιβ) Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά (προδιαγραφζσ), τθν ποςότθτα και τθν περιγραφι των προϊόντων, 

υπθρεςιϊν ι ζργων, τον τρόπο τθσ εκτζλεςθσ του ελζγχου και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τθν 

προκεςμία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τον τόπο και χρόνο εκτζλεςθσ κακϊσ και άλλα 

χαρακτθριςτικά, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

ιγ) Τουσ όρουσ και τα κριτιρια επιλογισ και τα ελάχιςτα επίπεδα αυτϊν, ςχετικά με τθν προςωπικι 

κατάςταςθ, τθν οικονομικι, χρθματοοικονομικι επάρκεια και τθν  τεχνικι/επαγγελματικι ικανότθτα 

των υποψθφίων ι προςφερόντων  

ιδ) Τθ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ  

ιε) Τθ δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν 

ιςτ) Τα κριτιρια ανάκεςθσ και τον τρόπο και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Στθνπερίπτωςθ 

πουκριτιριοείναιθπλζονςυμφζρουςααπόοικονομικι άποψθπροςφορά, 

κακορίηονταικαιταςτοιχείαμεβάςθ ταοποίαγίνεταιθαξιολόγθςθτθσπροςφοράσ. 

ιη) Τθ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν 

ιθ) Τουσ απαράβατουσ όρουσ, απόκλιςθ από τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφορά 

3. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για 

τθ λιψθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, πλθν τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ 
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τουσ και τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 

5. Ρρότυπα ι υποδείγματα εγγράφων ςφμβαςθσ, δεςμευτικά ι μθ εκδίδονται από τθν Αρχι τθσ 

παραγράφου 20 του άρκρου 2, ςφμφωνα με το άρκρο 178παράγραφοσ 2 ςτοιχείο ε). 

Άρκρο 

28  

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

(άρθρo 23 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρo 34 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ ορίηονται ςτο ςθμείο 1 του Ραραρτιματοσ VΛ του Ρροςαρτιματοσ Α 

και του Ραραρτιματοσ XXI του Ρροςαρτιματοσ Β, κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ οι 

προκθρφξεισ, οι ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων και τα ςυμβατικά ζγγραφα. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά που απαιτείται να ζχουν τα ζργα, οι υπθρεςίεσ ι οι προμικειεσ, κακϊσ 

και αν κα απαιτθκεί θ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Πταν είναι δυνατό, οι τεχνικζσ αυτζσ προδιαγραφζσ κα πρζπει να ορίηονται ζτςι ϊςτε να λαμβάνουν 

υπόψθ τα κριτιρια προςβαςιμότθτασ για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι ςχεδιαςμό που να καλφπτει 

όλουσ τουσ χριςτεσ. 

2. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξαςφαλίηουν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτουσ προςφζροντεσ και δεν ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αδικαιολόγθτων εμποδίων ςτο άνοιγμα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτον 

ανταγωνιςμό. 

3. Με τθν επιφφλαξθ των κείμενων διατάξεων, εφόςον είναι ςυμβατζσ με το κοινοτικό δίκαιο, οι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να διατυπϊνονται: 

α) είτε με παραπομπι ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα XXI του 

Ρροςαρτιματοσ Β με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ: εκνικά πρότυπα που μεταφζρουν ευρωπαϊκά 

πρότυπα, ευρωπαϊκζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ, κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διεκνι πρότυπα, άλλα τεχνικά 

ςυςτιματα αναφοράσ που κεςπίηονται από τουσ ευρωπαϊκοφσ φορείσ τυποποίθςθσ ι, όταν αυτά δεν 

υπάρχουν, εκνικά πρότυπα, εκνικζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ ι εκνικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτον τομζα του 

ςχεδιαςμοφ, του υπολογιςμοφ και τθσ εκτζλεςθσ των ζργων και τθσ χρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων· 

κάκε παραπομπι ςυνοδεφεται από τθ μνεία “ι ιςοδφναμο”· 

β) είτε με αναφορά ςε επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ αυτζσ μποροφν να περιλαμβάνουν 

περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, πρζπει δε να είναι ακριβείσ, ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ προςφζροντεσ 

να κακορίηουν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ να 

ανακζτουν τθ ςφμβαςθ· 

γ) είτε, με αναφορά ςτισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ, όπωσ ορίηονται ςτο ςτοιχείο β), με 

παραπομπι ςτισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α), προκειμζνου να τεκμαίρεται θ 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ εν λόγω επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ· 
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δ) είτε με παραπομπι ςτισ προδιαγραφζσ που μνθμονεφονται ςτο ςτοιχείο α) για οριςμζνα 

χαρακτθριςτικά και με παραπομπι ςτισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που μνθμονεφονται ςτο 

ςτοιχείο β) για οριςμζνα άλλα χαρακτθριςτικά. 

4. Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ κάνουν χριςθ τθσ δυνατότθτασ παραπομπισ ςτισ 

προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 ςτοιχείο α), δεν μποροφν να απορρίπτουν 

προςφορά με τθν αιτιολογία ότι τα προςφερόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ δεν πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ, ςτισ οποίεσ ζχουν παραπζμψει, εφόςον ο προςφζρων αποδεικνφει ςτθν προςφορά του, 

με τρόπο που ικανοποιεί τθν ανακζτουςα αρχι/ τον ανακζτοντα  φορζα, με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, 

ότι οι λφςεισ που προτείνει ικανοποιοφν κατά ιςοδφναμο τρόπο, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τεχνικόσ 

φάκελοσ του καταςκευαςτι ι ζκκεςθ δοκιμϊν από αναγνωριςμζνο οργανιςμό μπορεί να ςυνιςτά 

ενδεδειγμζνο μζςο. 

5. Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ κάνουν χριςθ τθσ δυνατότθτασ που προβλζπεται 

ςτθν παράγραφο 3 να κζςουν απαιτιςεισ ωσ προσ τισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ, δεν 

μποροφν να απορρίπτουν προςφορά ζργων, προϊόντων ι υπθρεςιϊν που τθροφν εκνικό πρότυπο, το 

οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ, κοινι τεχνικι 

προδιαγραφι, διεκνζσ πρότυπο ι τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει εκπονθκεί από ευρωπαϊκό 

οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον οι εν λόγω προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ που ζχουν ορίςει. 

Στθν προςφορά του, ο προςφζρων υποχρεοφται να αποδεικνφει, κατά τρόπο ικανοποιθτικό για τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα  φορζα και με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ότι το ζργο, το προϊόν ι θ 

υπθρεςία που τθρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται ςτισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ορίηει θ 

ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ. Τεχνικόσ φάκελοσ του καταςκευαςτι ι ζκκεςθ δοκιμϊν από 

αναγνωριςμζνο οργανιςμό μπορεί να ςυνιςτά ενδεδειγμζνο μζςο. 

6. Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ωσ 

προσ τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 ςτοιχείο β), 

μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ ι, εν ανάγκθ, τμιματά τουσ, όπωσ ορίηονται 

από τα (πολυ) εκνικά οικολογικά ςιματα ι και από κάκε άλλο οικολογικό ςιμα, εφόςον οι 

προδιαγραφζσ αυτζσ είναι ενδεδειγμζνεσ για τον κακοριςμό των χαρακτθριςτικϊν των προμθκειϊν ι 

των υπθρεςιϊν που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, οι απαιτιςεισ για το ςιμα 

διαμορφϊνονται βάςει επιςτθμονικϊν ςτοιχείων, τα οικολογικά ςιματα υιοκετοφνται μζςω μιασ 

διαδικαςίασ ςτθν οποία μποροφν να ςυμμετζχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, όπωσ οι κυβερνθτικοί 

οργανιςμοί, οι καταναλωτζσ, οι καταςκευαςτζσ κακϊσ και οι διανομείσ και οι περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ, και είναι προςιτά ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προβλζπουν ότι τα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 
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διακζτουν οικολογικό ςιμα τεκμαίρεται ότι πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κακορίηονται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ·πρζπει όμωσ να αποδζχονται και κάκε άλλο ενδεδειγμζνο αποδεικτικό μζςο, 

όπωσ τον τεχνικό φάκελο του καταςκευαςτι ι ζκκεςθ δοκιμϊν από αναγνωριςμζνο οργανιςμό. 

7. Ωσ “αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί”, κατά τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια 

δοκιμϊν, τα εργαςτιρια βακμονόμθςθσ, οι οργανιςμοί ελζγχου και οι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ που 

ανταποκρίνονται ςτα ιςχφοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ αποδζχονται τα πιςτοποιθτικά των αναγνωριςμζνων 

οργανιςμϊν που ζχουν ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ μζλθ. 

8. Εφόςον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν 

επιτρζπεται να κάνουν μνεία ςυγκεκριμζνθσ καταςκευισ ι προζλευςθσ ι ιδιαίτερθσ μεκόδου 

καταςκευισ οφτε να παραπζμπουν ςε ςιμα, δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ι τφπο κακϊσ και ςε ςυγκεκριμζνθ 

καταγωγι ι παραγωγι που κα είχε ωσ αποτζλεςμα να ευνοοφνται ι να αποκλείονται οριςμζνεσ 

επιχειριςεισ ι οριςμζνα προϊόντα. Θ εν λόγω μνεία ι παραπομπι επιτρζπεται, κατ’ εξαίρεςθ, όταν δεν 

είναι δυνατόν να γίνει αρκοφντωσ ακριβισ και κατανοθτι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

κατ’ εφαρμογι των παραγράφων 3 και 4· θ μνεία ι παραπομπι αυτι πρζπει να ςυνοδεφεται από τον 

όρο “ι ιςοδφναμο”. 

 

Άρκρο 
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Υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθ φορολογία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ  

και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ 

(άρθρο 27 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 39 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ αναφζρει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τισ αρχζσ από τισ 

οποίεσ οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ μποροφν να λαμβάνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τισ 

υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθ φορολογία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ περί προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθν 

περιφζρεια ι τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκοφν οι παροχζσ και οι οποίεσ εφαρμόηονται ςτισ επί 

τόπου εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, ςτα ζργα που εκτελοφνται ςτο εργοτάξιο ι ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ που παρζχει τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ ι από τουσ υποψιφιουσ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςυμβάςεων να αναφζρουν ότι ζλαβαν υπόψθ, κατά τθν κατάρτιςθ τθσ προςφοράσ τουσ, τισ 

υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ και ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο 

όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 



 

[35] 

Θ εφαρμογι των διατάξεων τουάρκρου32 ςχετικά με τον ζλεγχο των αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν, 

δεν κίγεται. 
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Χριςθ του Κοινοφ Λεξιολογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Οποιαδιποτε αναφορά ςε ονοματολογίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται με τθ χριςθ  του Κοινοφ 

Λεξιλογίου για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (CPV) τθσ παραγράφου 16 του άρκρου 2 

ΤΜΘΜΑ ΟΓΔΟΟ 

ΑΝΑΚΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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Κριτιρια ανάκεςθσ των ςυμβάςεων 

(άρθρο 53 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ,άρθρο 55 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Με τθν επιφφλαξθ των κείμενων διατάξεων περί ελάχιςτων ορίων αμοιβισ οριςμζνων υπθρεςιϊν, τα 

κριτιρια βάςει των οποίων οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, είναι τα ακόλουκα: 

α) όταν θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κατά τθν 

κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχι/ανακζτοντοσ φορζα, κριτιρια ςυνδεόμενα με το αντικείμενο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ιδίωσ θ ποιότθτα, θ τιμι, θ τεχνικι αξία, τα αιςκθτικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, το κόςτοσ λειτουργίασ, θ 

αποδοτικότθτα, θ εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και θ τεχνικι ςυνδρομι, θ θμερομθνία παράδοςθσ ι 

ολοκλιρωςθσ, θ προκεςμία παράδοςθσ ι εκτζλεςθσ και θ αςφάλεια των προμθκειϊν, είτε 

β) αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ τιμι. 

2. Με τθν επιφφλαξθ του τρίτου εδαφίου τθσ παροφςθσ παραγράφου, ςτθν προβλεπόμενθ ςτθν 

παράγραφο 1 ςθμείο α) περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ  προβλζπει  τθ βαρφτθτα 

(ςχετικι ςτάκμιςθ) που προςδίδει ςε κακζνα από τα επιλεγζντα κριτιρια για τον προςδιοριςμό τθσ 

πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ. Θ ςτάκμιςθ αυτι μπορεί να εκφράηεται με 

τον κακοριςμό μιασ διακφμανςθσ («ψαλίδασ») με κατάλλθλο εφροσ. Πταν, κατά τθ γνϊμθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ /ανακζτοντοσ φορζα, δεν είναι δυνατι θ ςτάκμιςθ για λόγουσ που μποροφν να 

αποδειχκοφν, θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ επιςθμαίνει, τθ φκίνουςα ςειρά ςπουδαιότθτασ 

των κριτθρίων αυτϊν. 

Θ ςχετικι ςτάκμιςθ ι θ ςειρά ςπουδαιότθτασ προβλζπονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςτθν 

προκιρυξθ που χρθςιμοποιείται ωσ μζςο ζναρξθσ διαγωνιςμοφ, ςτθν πρόςκλθςθ επιβεβαίωςθσ 

ενδιαφζροντοσ, θ οποία αναφζρεται ςτοάρκρο 102παράγραφοσ 5 του παρόντοσ, ςτθν πρόςκλθςθ 



 

[36] 

υποβολισ προςφοράσ ι ςυμμετοχισ ςε διαπραγματεφςεισ, ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι ςτο 

περιγραφικό ζγγραφο, ςτθν περίπτωςθ του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου.” 
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Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ 

(άρθρο 55 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ,άρθρο 57 οδηγίασ 2004/17/ΕΚ ) 

1. Εάν, για δεδομζνθ ςφμβαςθ, οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το 

αντικείμενό τθσ, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ, πριν να απορρίψει τισ προςφορζσ αυτζσ, ηθτεί 

γραπτϊσ τισ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. 

Οι διευκρινίςεισ αυτζσ μποροφν να αφοροφν ιδίωσ: 

(α) τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ μεκόδου δομικισ καταςκευισ, τθσ μεκόδου καταςκευισ των 

προϊόντων ι τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, 

(β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι/και τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων 

για τθνεκτζλεςθ των ζργων, τθν προμικεια των προϊόντων ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν, 

(γ) τθν πρωτοτυπία του ζργου, των προμθκειϊν ι των υπθρεςιϊν, που προτείνει ο προςφζρων, 

(δ) τθν τιρθςθ των διατάξεων περί προςταςίασ τθσ εργαςίασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν 

ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ παροχισ και 

(ε) τθν ενδεχόμενθ χοριγθςθ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα. 

2. H ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςε ςυνεννόθςθ με τον προςφζροντα, τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ βάςει 

των παραςχεκζντων δικαιολογθτικϊν. 

3. Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ διαπιςτϊνει ότι μια προςφορά είναι αςυνικιςτα 

χαμθλι λόγω χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται 

αποκλειςτικά για αυτόν τον λόγο με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ μόνο μετά από διαβοφλευςθ, και 

εφόςον ο προςφζρων δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει, εντόσ επαρκοφσ προκεςμίασ τθν οποία τάςςει θ 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ χορθγικθκε ςε νόμιμα πλαίςια. Πταν θ 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ απορρίπτει μια προςφορά υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ, ενθμερϊνει 

ςχετικά τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΔΛΑΦΚΟΑΣ 
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Συγκροφςεισ ςυμφερόντων 

1. Κατά τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 

εφαρμόηονται κανόνεσ για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν άμεςθ κεραπεία 



 

[37] 

ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, τθσ κατάρτιςθσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, τθσ επιλογισ υποψθφίων και προςφερόντων και τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ 

μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. 

Θ ζννοια τθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων καλφπτει τουλάχιςτον κάκε κατάςταςθ ςτθν οποία οι 

κατθγορίεσ προςϊπων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 ζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, «ιδιωτικό 

ςυμφζρον», ιτοι χρθματικό, οικονομικό ι άλλο προςωπικό ςυμφζρον ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, το οποίο μπορεί να κεωρθκεί ότι πλιττει τθν αμερόλθπτθ και 

αντικειμενικι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

2. Οι κανόνεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ιςχφουν για ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων που 

αφοροφν τουλάχιςτον τισ κατωτζρω κατθγορίεσ προςϊπων: 

α) Τα μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του ανακζτοντοσ φορζα , των οικονομικϊν 

φορζων που εκτελοφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι μζλθ του προςωπικοφ άλλων οικονομικϊν φορζων, κακϊσ 

και τα αποφαινόμενα ι γνωμοδοτικά όργανα, μονομελι ι ςυλλογικά, που ςυμμετζχουν ςτθ διεξαγωγι 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

β) τον υπό οιαδιποτε ιδιότθτα επικεφαλισ και τα μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ / του ανακζτοντοσ φορζα, οι οποίοι, χωρίσ να επεμβαίνουν απαραίτθτα ςτθ διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ενδζχεται εντοφτοισ να επθρεάςουν το αποτζλεςμά τθσ,  

γ) τουσ ςυηφγουσ και  ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’` ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ 

πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων (α) και (β). 

3. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, ωσ «ιδιωτικά ςυμφζροντα» νοοφνται οικογενειακά, 

αιςκθματικά, οικονομικά, πολιτικά ι άλλα κοινά ςυμφζροντα με τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων, όπωσ ιδίωσ: 

α) θ ςυμμετοχι μζλουσ του προςωπικοφ ι τθσ διοίκθςθσ μίασ ανακζτουςασ αρχισ / ενόσ ανακζτοντοσ 

φορζα υπό τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ςτα όργανα διοίκθςθσ ι διαχείριςθσ ενόσ οικονομικοφ φορζα, 

όταν ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που 

διενεργεί θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ. 

β) Θ κατοχι από μζλοσ του προςωπικοφ ι τθσ διοίκθςθσ μίασ ανακζτουςασ αρχισ ι ενόσ ανακζτοντοσ 

φορζα υπό τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2, ποςοςτοφ άνω του 0,5% των μετοχϊν, εταιρικϊν μεριδίων ι 

άλλθσ φφςθσ δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου ενόσ οικονομικοφ φορζα που επιτρζπουν ςτο μζλοσ αυτό 

να ςυμμετζχει ςτθ διαχείριςθ των υποκζςεων του εν λόγω οικονονομικοφ φορζα, όταν ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που διενεργεί θ 

ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ. 
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γ) Θ φπαρξθ, κατά τθν χρονικι περίοδο που ζχει ωσ αφετθρία 12 μινεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και λιξθ τθν θμζρα ςφναψθσ αυτισ, ςυμβατικοφ δεςμοφ που 

αφορά είτε τθν παροχι εξθρτθμζνθσ εργαςίασ είτε τθν εκτζλεςθ ζργου ι παροχι υπθρεςιϊν ι πϊλθςθ 

αγακϊν μεταξφ ενόσ μζλουσ του προςωπικοφ ι τθσ διοίκθςθσ μίασ ανακζτουςασ αρχισ / ενόσ 

ανακζτοντοσ φορζα υπό τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 με ζναν οικονομικό φορζα, όταν ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που διενεργεί θ 

ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ. 

4. Για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του άρκρου αυτοφ: 

α) τα μζλθ του προςωπικοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 ςτοιχείο α), υποχρεοφνται να 

γνωςτοποιιςουν τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων υπό τθν 

ζννοια τθσ παραγράφου 2 ςτοιχείο γ) ςε ςχζςθ με οποιονδιποτε υποψιφιο ι προςφζροντα, από τθ 

ςτιγμι που κακίςτανται ενιμεροι για τθν εν λόγω ςφγκρουςθ, προκειμζνου θ ανακζτουςα αρχι / ο 

ανακζτων φορζασ να είναι ςε κζςθ να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ραράλλθλα, οφείλουν να 

απζχουν από κάκε ενζργεια ςχετικι με τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

β) οι υποψιφιοι και οι προςφζροντεσ απαιτείται να υποβάλλουν ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων διλωςθ ςχετικά με τθν φπαρξθ τυχόν ειδικϊν ςχζςεων, όπωσ ιδιαίτερου δεςμοφ, 

ιδιάηουςασ ςχζςθσ ι εχκρότθτασ με τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 ςτοιχείο β) και 

των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων υπό τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ςτοιχείο γ), οι οποίεσ ενδζχεται να 

κζςουν τα εν λόγω πρόςωπα ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων· θ ανακζτουςα αρχι / ο 

ανακζτων φορζασ αναφζρει ςτθ χωριςτι ζκκεςθ που αναφζρεται ςτα άρκρα 51, 72, 117αν ζχει 

υποβλθκεί διλωςθ από οποιονδιποτε υποψιφιο ι προςφζροντα. 

5. Σε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ ενθμερϊνει 

αμζςωσ τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 και λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα. Τα εν λόγω 

μζτρα μποροφν να περιλαμβάνουν τθν εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου μζλουσ του προςωπικοφ από 

οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Εάν μια ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων είναι αδφνατον να κεραπευκεί με άλλον τρόπο, ο ςχετικόσ υποψιφιοσ ι προςφζρων 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 

Για τθν εξαίρεςθ του προθγουμζνου εδαφίου εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά προσ τισ διατάξεισ του 

άρκρου αυτοφ, οι παράγραφοι 4 και 5 του ν. 2690/1999 (Α 45). 

6. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ ειδικϊν ςχζςεων, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ ενθμερϊνει 

αμζςωσ τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2και λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να αποφφγει 

τυχόν ακζμιτθ επιρροι ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ και για να διαςφαλίςει τθν ίςθ μεταχείριςθ των 

υποψθφίων και των προςφερόντων. Εάν θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι αδφνατον να επανορκωκεί 

με άλλον τρόπο, ο ςχετικόσ υποψιφιοσ ι προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 
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7. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ των προθγουμζνων παραγράφων ιςχφουν, αν ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι κοινοπραξία, για όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και, αν ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί 

υπεργολάβουσ, και για τουσ υπεργολάβουσ του.  

8.  Πλα τα μζτρα που λαμβάνονται ςφμφωνα με το παρόν άρκρο τεκμθριϊνονται ςε χωριςτι ζκκεςθ 

που περιλαμβάνεται ςτον φάκελο τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ραράνομεσ ςυμπεριφορζσ 

1. Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ περιλαμβάνει υποχρεωτικά ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ, βάςει τθσ οποίασ οι οικονομικοί φορείσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ 

νόμου δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν 

ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 

2. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ τθσ παραγράφου 1 ιςχφουν, αν ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι κοινοπραξία, για όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και, αν ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί 

υπεργολάβουσ, και για τουσ υπεργολάβουσ του.  

ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ 

ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ ΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΟΥΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΕΣ ΑΧΕΣ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 

ΡΕΔΛΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 
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Ρεδίο εφαρμογισ 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν 

ανακζτουςεσ αρχζσ του άρκρου 5 του παρόντοσ νόμου. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΑΝΑΚΕΣΘΣ 

ΤΜΘΜΑ ΡΩΤΟ 

ΕΡΛΛΟΓΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΚΕΣΘΣ 
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Χριςθ των ανοικτϊν, κλειςτϊν και με διαπραγμάτευςθ διαδικαςιϊν και του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου 

(άρθρο 28 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυνάπτουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ, , είτε ςτθν ανοικτι 

διαδικαςία είτε ςτθν κλειςτι διαδικαςία.  

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να προβαίνουν ςτθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με τθ χριςθ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 37του παρόντοσ νόμου. 

3. Στισ ειδικζσ περιπτϊςεισ και περιςτάςεισ που προβλζπονται ρθτά ςτα άρκρα 38και 39οι ανακζτουςασ 

αρχζσ μποροφν να προςφεφγουν ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, με ι χωρίσ δθμοςίευςθ 

προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 
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Ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ 

(άρθρο 29 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Σε περίπτωςθ ιδιαίτερα πολφπλοκων ςυμβάςεων, θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον κρίνει ότι θ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ανοικτισ ι τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ δεν επιτρζπει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

μπορεί να προςφεφγει ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο ςφμφωνα με το παρόν άρκρο.  

2. Κατά τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ του άρκρου αυτοφ, θ ανάκεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά βάςει του κριτθρίου τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ. 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δθμοςιεφουν ςχετικι προκιρυξθ διαγωνιςμοφ. Με τθν προκιρυξθ ι και τα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ γνωςτοποιοφν τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τουσ. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ προβαίνουν, με τουσ υποψιφιουσ που επελζγθςαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 54ζωσ 63ςε διάλογο, ςκοπόσ του οποίου είναι θ διερεφνθςθ και ο προςδιοριςμόσ των 

μζςων που μποροφν να ικανοποιιςουν με τον καλφτερο τρόπο τισ ανάγκεσ τουσ. Αντικείμενο του 

διαλόγου μπορεί να αποτελοφν όλεσ οι πτυχζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλόγου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ εξαςφαλίηουν τθν ίςθ μεταχείριςθ όλων των 

προςφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεοφνται να μθν παρζχουν, κατά τρόπο που δθμιουργεί διακρίςεισ, 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να ευνοοφν οριςμζνουσ προςφζροντεσ ςε ςχζςθ με άλλουσ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν επιτρζπεται να αποκαλφπτουν ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ τισ 

προτεινόμενεσ λφςεισ ι άλλεσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ζχουν διαβιβαςκεί από υποψιφιο 

ςυμμετζχοντα, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι του. 

5. Στθν προκιρυξθ ι τα ςυνοδευτικά τεφχθ μπορεί να προβλζπεται ότι θ διαδικαςία διεξάγεται ςε 
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διαδοχικζσ φάςεισ, ϊςτε να μειϊνεται ο αρικμόσ των λφςεων που εξετάηονται κατά τισ διαδοχικζσ 

φάςεισ του διαλόγου, κατ' εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ. 

6. Θ ανακζτουςα αρχι διεξάγει το διάλογο ζωσ ότου μπορζςει να προςδιορίςει, μετά από ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ, τθν ι τισ λφςεισ, οι οποίεσ ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ. 

7. Αφοφ κθρφξουν τθ λιξθ του διαλόγου και ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ τουσ καλοφν να υποβάλουν τθν τελικι προςφορά τουσ, βάςει τθσ ι των λφςεων που 

υποβλικθκαν και προςδιορίςκθκαν κατά τθ διάρκεια του διαλόγου. Οι προςφορζσ αυτζσ πρζπει να 

περιζχουν όλα τα απαιτοφμενα και αναγκαία ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των ηθτοφμενων προμθκειϊν ι 

υπθρεςιϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί τθ διευκρίνιςθ, ςυμπλιρωςθ ι προςαρμογι των προςφορϊν. Οι 

διαςαφθνίςεισ, διευκρινίςεισ, προςαρμογζσ ι ςυμπλθρϊςεισ δεν μποροφν να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

τροποποίθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ ι τθσ πρόςκλθςθσ προσ υποβολι προςφορϊν, 

επιφζροντασ διακρίςεισ ι ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

8. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αξιολογοφν τισ προςφορζσ, όπωσ τισ υπζβαλαν οι προςφζροντεσ, βάςει των 

κριτθρίων ανάκεςθσ που ζχουν κακοριςκεί ςτθν προκιρυξθ και ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και 

επιλζγουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με το άρκρο 31. 

Εκείνοσ που ζχει κρικεί ότι υπζβαλε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μπορεί 

να καλείται από τθν ανακζτουςα αρχι να διευκρινίςει πτυχζσ τθσ προςφοράσ του ι να επιβεβαιϊςει τισ 

δεςμεφςεισ που αυτι περιζχει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιοφνται ουςιϊδθ ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ ι τθσ πρόςκλθςθσ προσ υποβολι προςφορϊν, με ςυνζπεια να ςτρεβλϊνεται ο 

ανταγωνιςμόσ ι να προκαλοφνται διακρίςεισ. 

9. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να προβλζπουν ςτθν οικεία προκιρυξθ απονομι βραβείων ι 

καταβολι χρθματικοφ ποςοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διάλογο. 
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Διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ 

(άρθρο 30 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ ςε διαδικαςία με 

διαπραγμάτευςθ, αφοφ προθγθκεί δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) Σε περίπτωςθ μθ κανονικϊν προςφορϊν ι κατάκεςθσ προςφορϊν που είναι απαράδεκτεσ ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθρουμζνων των οριηομζνων ςτισ διατάξεισ των άρκρων21, 31, 32, 52, 53, 55-

63και 118του παρόντοσ νόμου, ζπειτα από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία ι ανταγωνιςτικό διάλογο, με 

τθν προχπόκεςθ ότι οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ δεν τροποποιοφνται ουςιωδϊσ. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να μθ δθμοςιεφουν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, εάν ςτθ διαδικαςία με 

διαπραγμάτευςθ περιλαμβάνουν όλουσ τουσ προςφζροντεσ που πλθροφν τα κριτιρια των άρκρων 56 

ζωσ 63του παρόντοσ νόμου και οι οποίοι, κατά τθν ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία ι τον προθγθκζντα 

ανταγωνιςτικό διάλογο, υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ. 

β) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν πρόκειται για ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ των οποίων θ φφςθ ι 

διάφοροι αςτάκμθτοι παράγοντεσ δεν επιτρζπουν το ςυνολικό προκακοριςμό των τιμϊν. 

γ) Στον τομζα των υπθρεςιϊν, ιδίωσ κατά τθν ζννοια τθσ κατθγορίασ 6 του Ραραρτιματοσ ΛΛ Α του 

Ρροςαρτιματοσ Α και για παροχζσ διανοθτικισ εργαςίασ, όπωσ θ ςφλλθψθ ζργου, ςτο μζτρο που θ 

φφςθ των προσ παροχι εργαςιϊν δεν επιτρζπει τον κακοριςμό με επαρκι ακρίβεια των προδιαγραφϊν 

τθσ ςφμβαςθσ, ϊςτε να επιτρζπεται θ ανάκεςι τθσ με επιλογι τθσ καλφτερθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν ανοικτι ι τθν κλειςτι διαδικαςία. 

δ) ςτον τομζα των ζργων, για τα ζργα που εκτελοφνται αποκλειςτικά για ςκοποφσ ζρευνασ, δοκιμισ ι 

τελειοποίθςθσ και όχι για να εξαςφαλίηουν τθν αποδοτικότθτα ι τθν κάλυψθ των δαπανϊν ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ. 

2. Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, οι ανακζτουςεσ αρχζσ διαπραγματεφονται με 

τουσ προςφζροντεσ προκειμζνου αυτοί να προςαρμόηουν τισ προςφορζσ τουσ ςτουσ όρουσ τθσ 

προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και των λοιπϊν τευχϊν του διαγωνιςμοφ 

και προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλφτερθ προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 31παράγραφοσ 1. 

3. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαπραγμάτευςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ εξαςφαλίηουν τθν ίςθ μεταχείριςθ 

όλων των προςφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρζχουν, κατά τρόπο που να δθμιουργεί διακρίςεισ, 

πλθροφορίεσ που ευνοοφν οριςμζνουσ προςφζροντεσ ςε ςχζςθ με άλλουσ. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να προβλζπουν ςτθν προκιρυξθ ι ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων ότι θ 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ διεξάγεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ ϊςτε να μειϊνεται ο αρικμόσ των προσ 

διαπραγμάτευςθ προςφορϊν με τθν εφαρμογι των προβλεπόμενων κριτθρίων ανάκεςθσ. 
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Διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ 

(άρθρο 31 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ςυνάπτουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τουσ προςφεφγοντασ ςε 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ να προθγείται δθμοςίευςθ ςχετικισ προκιρυξθσ, ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

1) Ρροκειμζνου για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν: 

α) εάν, φςτερα από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία, δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι καμία από τισ 

υποβλθκείςεσ προςφορζσ δεν κρίνεται κατάλλθλθ, ι εάν δεν υπάρχει κανείσ υποψιφιοσ, εφόςον δεν 
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ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι διαβιβάηεται 

ςχετικι ζκκεςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, φςτερα από αίτθμά τθσ, 

β) εάν, για λόγουσ τεχνικοφσ, καλλιτεχνικοφσ ι ςχετικοφσ με τθν προςταςία αποκλειςτικϊν 

δικαιωμάτων, θ ςφμβαςθ μπορεί να ανατεκεί μόνο ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα, 

γ) ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ, οφειλόμενθσ ςε 

γεγονότα απρόβλεπτα για τισ ενδιαφερόμενεσ ανακζτουςεσ αρχζσ, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των 

προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι με διαπραγμάτευςθ διαδικαςίεσ με 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 38του παρόντοσ νόμου. Οι 

περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι ανακζτουςεσ αρχζσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ 

δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να απορρζουν από δικι τουσ ευκφνθ. 

2) Ρροκειμζνου για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

α) όταν τα ςχετικά προϊόντα καταςκευάηονται αποκλειςτικά για ςκοποφσ ζρευνασ, πειραματιςμοφ, 

μελζτθσ ι ανάπτυξθσ, προκειμζνου για ποςότθτα που δεν εξαςφαλίηει τθν εμπορικι βιωςιμότθτα του 

προϊόντοσ ι τθν απόςβεςθ των δαπανϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ. 

β) όταν αφοροφν ςυμπλθρωματικζσ παραδόςεισ που πραγματοποιοφνται από τον αρχικό προμθκευτι 

και προορίηονται είτε για τθ μερικι ανανζωςθ προμθκειϊν ι εγκαταςτάςεων τρζχουςασ χριςθσ είτε για 

τθν επζκταςθ υφιςτάμενων προμθκειϊν ι εγκαταςτάςεων, εφόςον θ αλλαγι προμθκευτι κα 

υποχρζωνε τθν ανακζτουςα αρχι να προμθκευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, τα 

οποία είναι αςυμβίβαςτα ι προκαλοφν δυςανάλογεσ τεχνικζσ δυςχζρειεσ ωσ προσ τθ χριςθ και 

ςυντιρθςθ. Θ διάρκεια των εν λόγω ςυμβάςεων κακϊσ και των ανανεϊςιμων ςυμβάςεων δεν 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ, εκτόσ αν ςυντρζχουν εξαιρετικοί λόγοι, θ ςυνδρομι των οποίων κα πρζπει να 

αιτιολογείται ειδικϊσ, 

γ) όταν πρόκειται για προμικειεσ που είναι ειςθγμζνεσ και αγοράηονται ςε χρθματιςτιριο βαςικϊν 

προϊόντων 

δ) όταν ζχουν ωσ αντικείμενο προμικεια ειδϊν, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ, είτε από ζναν 

προμθκευτι που ζπαυςε οριςτικά τθν εμπορικι δραςτθριότθτά του, είτε από τον ςφνδικο ι τον 

εκκακαριςτι μιασ πτϊχευςθσ ι άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ  αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ. 

3) Ρροκειμζνου για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: όταν θ ςχετικι ςφμβαςθ ζπεται διαγωνιςμοφ 

μελετϊν και πρζπει, ςφμφωνα με τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ, να ανατεκεί ςτο νικθτι ι ςε ζναν από 

τουσ νικθτζσ του διαγωνιςμοφ αυτοφ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, όλοι οι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ 

καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ. 

4)  Ρροκειμζνου για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και υπθρεςιϊν: 

α) όταν αφοροφν ςυμπλθρωματικά ζργα ι υπθρεςίεσ που δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικϊσ 

κατακυρωκείςα μελζτθ οφτε ςτθν αρχικι ςφμβαςθ και τα οποία, λόγω μθ προβλζψιμων περιςτάςεων, 
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κατζςτθςαν αναγκαία για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθσ υπθρεςίασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν αρχικι 

ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανάκεςθ γίνεται ςτον οικονομικό φορζα που εκτελεί τισ υπθρεςίεσ 

αυτζσ ι τθν υπθρεςία αυτι, εφόςον τα ςυμπλθρωματικά ζργα ι οι υπθρεςίεσ είτε δεν μποροφν, από 

τεχνικι ι οικονομικι άποψθ, να διαχωριςκοφν από τθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ να δθμιουργθκοφν 

μείηονα προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ είτε μποροφν να διαχωριςκοφν από τθν εκτζλεςθ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ, πλθν όμωσ είναι απόλυτα αναγκαία για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Το ςωρευτικό ποςό 

των ςυναπτομζνων ςυμβάςεων ςυμπλθρωματικϊν ζργων ι υπθρεςιϊν δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει 

το 50% του ποςοφ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 

β) όταν ζχουν ωσ αντικείμενο νζα ζργα ι υπθρεςίεσ που ςυνίςτανται ςτθν επανάλθψθ παρόμοιων 

ζργων ι υπθρεςιϊν που ανατζκθκαν ςτον οικονομικό φορζα ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ από τισ 

ίδιεσ ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά τα ζργα ι οι υπθρεςίεσ είναι ςφμφωνεσ με μία 

βαςικι μελζτθ που αποτζλεςε αντικείμενο αρχικισ ςφμβαςθσ και θ οποία ζχει ςυναφκεί ςφμφωνα με 

τθν ανοικτι ι τθν κλειςτι διαδικαςία. 

Θ δυνατότθτα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία αυτι πρζπει να επιςθμαίνεται ιδθ κατά τθν αρχικι 

προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, και το ςυνολικό προβλεπόμενο ποςό για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν ι 

υπθρεςιϊν λαμβάνεται υπόψθ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 10του 

παρόντοσ νόμου . Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία αυτι επιτρζπεται μόνο επί μια τριετία μετά τθ ςφναψθ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 
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Συμφωνίεσ – πλαίςιο 

(άρθρο 32 παρ. 1 -2οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ-πλαίςιο. 

2. Για τθ ςφναψθ μιασ ςυμφωνίασ-πλαιςίου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ακολουκοφν τουσ διαδικαςτικοφσ 

κανόνεσ που ορίηονται ςτον παρόντα νόμο ςε όλα τα ςτάδια ζωσ τθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων που 

βαςίηονται ςτθν εν λόγω ςυμφωνία-πλαίςιο. Θ επιλογι των ςυμβαλλομζνων ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο 

γίνεται κατ' εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, τα οποία κακορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 31του 

παρόντοσ νόμου 

Οι ςυμβάςεισ που βαςίηονται ςε ςυμφωνία-πλαίςιο ςυνάπτονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτα άρκρα 41και 42του παρόντοσ νόμου. Θ διαδικαςία αυτι εφαρμόηεται μόνο μεταξφ 

των ανακετουςϊν αρχϊν και των οικονομικϊν φορζων που ιταν εξ αρχισ ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ 

ςυμφωνίασ-πλαιςίου. 

Κατά τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων που βαςίηονται ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο, τα μζρθ δεν μποροφν ςε 

καμία περίπτωςθ να επιφζρουν ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ ςτουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου, 
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ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που αναφζρεται  ςτο άρκρο 41 του παρόντοσ νόμου. 

Θ διάρκεια μιασ ςυμφωνίασ-πλαιςίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τζςςερα (4) ζτθ, εκτόσ εξαιρετικϊν 

περιπτϊςεων που δικαιολογοφνται ειδικϊσ, ιδίωσ λόγω του αντικειμζνου τθσ ςυμφωνίασ - πλαιςίου. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να προςφεφγουν ςτισ ςυμφωνίεσ-πλαίςιο καταχρθςτικά ι κατά 

τρόπο που να εμποδίηει, περιορίηει ι νοκεφει τον ανταγωνιςμό. 

Άρκρο 

41  

Συμφωνίεσ πλαίςιο με ζνα οικονομικό φορζα 

(άρθρο 32  παρ.3 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Πταν ςυνάπτεται μια ςυμφωνία-πλαίςιο με ζναν μόνο οικονομικό φορζα, οι ςυμβάςεισ που βαςίηονται 

ς' αυτι τθ ςυμφωνία-πλαίςιο ανατίκενται ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ορίηονται ςτθ ςυμφωνία-

πλαίςιο. Για τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων αυτϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να διαβουλεφονται 

γραπτϊσ με τον φορζα, ηθτϊντασ, εν ανάγκθ, να ολοκλθρϊςει τθν προςφορά του. 

Άρκρο 
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Συμφωνίεσ Ρλαίςιο με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ 

(άρθρο 32 παρ. 4 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Πταν ςυνάπτεται μια ςυμφωνία-πλαίςιο με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, αυτοί πρζπει να 

είναι τουλάχιςτον τρεισ (3), εφόςον υπάρχει επαρκισ αρικμόσ οικονομικϊν φορζων που πλθροφν τα 

κριτιρια επιλογισ ι/και αποδεκτζσ προςφορζσ που ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια ανάκεςθσ. 

Θ ανάκεςθ των ςυμβάςεων αυτϊν, μπορεί να γίνεται: 

- είτε με εφαρμογι των όρων που κακορίηονται ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο χωρίσ νζο διαγωνιςμό, 

-  είτε, όταν δεν ζχουν κακοριςκεί όλοι οι όροι ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο, αφοφ επαναδιαγωνιςκοφν τα 

μζρθ βάςει των ιδίων όρων, εν ανάγκθ διευκρινίηοντασ τουσ όρουσ αυτοφσ, και, ενδεχομζνωσ, άλλων 

όρων που επιςθμαίνονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου, ςφμφωνα με τθν 

ακόλουκθ διαδικαςία: 

α) Για κάκε ςφμβαςθ που πρόκειται να ςυναφκεί, οι ανακζτουςεσ αρχζσ διαβουλεφονται γραπτϊσ με 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι ικανοί να εκτελζςουν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ορίηουν επαρκι προκεςμία για τθν υποβολι των προςφορϊν των ςχετικϊν με 

κάκε ςφμβαςθ, λαμβανομζνων υπόψθ παραμζτρων, όπωσ θ πολυπλοκότθτα του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ και ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθ διαβίβαςθ των προςφορϊν. Θ προκεςμία αυτι δεν μπορεί 

να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20). 

γ) Οι προςφορζσ υποβάλλονται γραπτϊσ και το περιεχόμενό τουσ πρζπει να παραμζνει εμπιςτευτικό 

ζωσ τθν εκπνοι τθσ ταςςόμενθσ προκεςμίασ απάντθςθσ. 
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δ) Θ ανάκεςθ κάκε ςφμβαςθσ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν καλφτερθ προςφορά βάςει 

των κριτθρίων ανάκεςθσ που ζχουν κακοριςκεί ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. 

2. Πταν το αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ - πλαιςίου με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ υποδιαιρείται 

ςε περιςςότερα τμιματα, καλοφνται ςε διαβοφλευςθ μόνο οι οικονομικοί φορείσ των τμθμάτων που 

ανταποκρίνονται ςτο εκάςτοτε αντικείμενο τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

3. Στθν περίπτωςθ των ςυμφωνιϊν - πλαιςίου με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι προςφζροντεσ 

κατακζτουν κατά τθν υποβολι των προςφορϊν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α 75) ότι 

εξακολουκοφν να πλθροφν τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τθσ αρχικισ διακιρυξθσ, βάςει τθσ οποίασ 

ςυνιφκθ θ ςυμφωνία - πλαίςιο. Ο επιλεγείσ οικονομικόσ φορζασ καλείται να υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ  πριν τθ ςφναψθ κάκε 

εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

4. Οι ςυμφωνίεσ – πλαίςιο και οι εκτελεςτικζσ αυτϊν ςυμβάςεισ αποςτζλλονται για προλθπτικό ζλεγχο 

ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ. 

Άρκρο 
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Συμβάςεισ δθμοςίων ζργων: ειδικοί κανόνεσ που αφοροφν τθν καταςκευι κοινωνικϊν κατοικιϊν 

(άρθρο 34 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Στθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων με αντικείμενο τθ μελζτθ και τθν καταςκευι ςυγκροτιματοσ 

κοινωνικϊν κατοικιϊν, για τισ οποίεσ, λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ, του πολφπλοκου τθσ καταςκευισ και τθσ 

προβλεπόμενθσ διάρκειασ των ζργων, το ςχζδιο πρζπει να καταρτίηεται εξ αρχισ ςε ςτενι ςυνεργαςία, 

ςτο πλαίςιο ομάδασ αποτελοφμενθσ από εκπροςϊπουσ των ανακετουςϊν αρχϊν, εμπειρογνϊμονεσ και 

τον εργολιπτθ που πρόκειται να επιφορτιςκεί με τθν εκτζλεςθ των ζργων, μπορεί να εφαρμόηεται 

ειδικι διαδικαςία ανάκεςθσ προκειμζνου να επιλζγεται ο καταλλθλότεροσ προσ ζνταξθ ςτθν ομάδα 

εργολιπτθσ. 

2. Ειδικότερα, οι ανακζτουςεσ αρχζσ περιλαμβάνουν ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ τθν κατά το 

δυνατόν ακριβζςτερθ περιγραφι των ζργων, ϊςτε οι ενδιαφερόμενοι εργολιπτεσ να είναι ςε κζςθ να 

διαμορφϊνουν ςαφι ιδζα περί του προσ εκτζλεςθ ζργου. Επιπλζον, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αναφζρουν 

ςτθν εν λόγω προκιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 56ζωσ 63του παρόντοσ νόμου τα 

κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, τουσ προςωπικοφσ, τεχνικοφσ, οικονομικοφσ και χρθματοοικονομικοφσ 

όρουσ τουσ οποίουσ πρζπει να πλθροφν οι υποψιφιοι. Πταν προςφεφγουν ςτθ διαδικαςία αυτι, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ εφαρμόηουν τα άρκρα 3παρ. 1,24,44,45,47,48,51και 56ζωσ 63. 

ΤΜΘΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α 
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ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΡΟΚΘΥΞΕΩΝ 

Άρκρο 
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Ρροκθρφξεισ 

(άρθρο 35 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ γνωςτοποιοφν μζςω προκαταρκτικισ προκιρυξθσ, θ οποία δθμοςιεφεται από 

τθν Επιτροπι ι από τισ ίδιεσ, ςτο «προφίλ αγοραςτι», που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα VIII, ςθμείο 2, 

ςτοιχείο β) του Ρροςαρτιματοσ Α: 

α) όταν πρόκειται για προμικειεσ, τθν εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων ι των ςυμφωνιϊν - 

πλαιςίων, ανά ομάδεσ προϊόντων, τισ οποίεσ προτίκενται να ςυνάψουν κατά τουσ δϊδεκα (12) 

επόμενουσ μινεσ, εφόςον το ςυνολικό εκτιμϊμενο ποςό, λαμβανομζνων υπόψθ των άρκρων 10και 12, 

ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 750.000 ευρϊ. Οι ομάδεσ των προϊόντων κακορίηονται από τισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ με παραπομπι ςτθν ονοματολογία CPV, 

β) όταν πρόκειται για υπθρεςίεσ, τθν εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων ι των ςυμφωνιϊν-

πλαιςίων, για κακεμία από τισ απαρικμοφμενεσ ςτο Ραράρτθμα ΛΛ A του Ρροςαρτιματοσ Α κατθγορίεσ 

υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ προτίκενται να ςυνάψουν κατά τουσ δϊδεκα (12) επόμενουσ μινεσ, εφόςον το εν 

λόγω εκτιμϊμενο ςυνολικό ποςό, λαμβανομζνων υπόψθ των άρκρων 10και 12ιςοφται με ι υπερβαίνει 

τα 750.000 ευρϊ. 

γ) όταν πρόκειται για ζργα, τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ςυμβάςεων ι των ςυμφωνιϊν-πλαιςίων τισ 

οποίεσ προτίκενται να ςυνάψουν, τα εκτιμϊμενα ποςά των οποίων ιςοφνται με ι υπερβαίνουν το 

κατϊτατο όριο που αναφζρεται ςτο άρκρο 10, λαμβανομζνου υπόψθ του άρκρου 12 

Οι προκθρφξεισ που αναφζρονται ςτα ςθμεία α) και β) αποςτζλλονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι 

δθμοςιεφονται ςτο «προφίλ αγοραςτι», το ταχφτερο δυνατόν μετά τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ. 

Θ προκιρυξθ που αναφζρεται ςτο ςθμείο γ) αποςτζλλεται ςτθν Επιτροπι ι δθμοςιεφεται ςτο «προφίλ 

αγοραςτι», το ταχφτερο δυνατόν, μετά από τθ λιψθ απόφαςθσ περί εγκρίςεωσ του προγράμματοσ ςτο 

οποίο εντάςςονται οι ςυμβάςεισ ζργων ι οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο, τισ οποίεσ οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

προτίκενται να ςυνάψουν. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που δθμοςιεφουν τθν προκαταρκτικι προκιρυξθ ςτο «προφίλ αγοραςτι», 

αποςτζλλουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με θλεκτρονικό τρόπο, ςφμφωνα με τθ μορφι και τισ 

λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα VIII ςθμείο 3, ειδοποίθςθ, με τθν οποία 

ανακοινϊνουν τθ δθμοςίευςθ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ ςτο «προφίλ αγοραςτι». 

Θ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων που αναφζρονται ςτα ςθμεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτικι μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που οι ανακζτουςεσ αρχζσ αςκοφν το δικαίωμά τουσ να μειϊςουν τισ προκεςμίεσ για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 47, παράγραφοσ 4 του παρόντοσ νόμου. 
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Θ παροφςα παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που επικυμοφν να ςυνάψουν δθμόςια ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο, 

προςφεφγοντασ ςε διαδικαςία ανοικτι, κλειςτι ι, υπό τουσ προβλεπόμενουσ ςτο άρκρο 38του 

παρόντοσ νόμου όρουσ, ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, ι, 

υπό τουσ προβλεπόμενουσ ςτο άρκρο 37 όρουσ, ςε ανταγωνιςτικό διάλογο, γνωςτοποιοφν τθν πρόκεςι 

τουσ με τθν ζκδοςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που επικυμοφν να εφαρμόςουν δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν, γνωςτοποιοφν 

τθν πρόκεςι τουσ με τθν ζκδοςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ που 

επικυμοφν να ςυνάψουν δθμόςια ςφμβαςθ βάςει δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, γνωςτοποιοφν τθν 

πρόκεςι τουσ μζςω απλουςτευμζνθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που ζχουν ςυνάψει μια δθμόςια ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο, αποςτζλλουν 

ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν προκιρυξθ με τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ το αργότερο 

ςαράντα οκτϊ (48) θμζρεσ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. Στθν περίπτωςθ 

ςυμφωνιϊν-πλαιςίων που ζχουν ςυναφκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 40ζωσ 42του παρόντοσ νόμου, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ απαλλάςςονται από τθν αποςτολι προκιρυξθσ με τα αποτελζςματα τθσ ςφναψθσ 

κάκε ςφμβαςθσ που βαςίηεται ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποςτζλλουν προκιρυξθ 

με τα αποτελζςματα τθσ ςφναψθσ των ςυμβάςεων που βαςίηονται ςε δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν, το 

αργότερο ςαράντα οκτϊ (48) θμζρεσ μετά τθ ςφναψθ κάκε ςφμβαςθσ. Μποροφν, ωςτόςο, να 

ςυγκεντρϊνουν τισ προκθρφξεισ αυτζσ ςε τριμθνιαία βάςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, αποςτζλλουν τισ εν 

λόγω ςυγκεντρωμζνεσ προκθρφξεισ το αργότερο ςαράντα οκτϊ (48) θμζρεσ μετά τθ λιξθ εκάςτου 

τριμινου. 

Στθν περίπτωςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Β του 

Ρροςαρτιματοσ Α, οι ανακζτουςεσ αρχζσ διευκρινίηουν ςτθν προκιρυξθ εάν επιτρζπουν τθ δθμοςίευςι 

τουσ. Για τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, θ Επιτροπι καταρτίηει, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 77 παράγραφοσ 2 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, τουσ κανόνεσ για τθ ςφνταξθ ςτατιςτικϊν εκκζςεων 

με βάςθ τισ προκθρφξεισ αυτζσ κακϊσ και για τθ δθμοςίευςθ των εκκζςεων αυτϊν. 

Οριςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου μποροφν να 

μθν δθμοςιεφονται, όταν θ γνωςτοποίθςι τουσ μπορεί να εμποδίςει τθν εφαρμογι των κείμενων 

διατάξεων, είναι αντίκετθ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά 

ςυμφζροντα δθμοςίων ι ιδιωτικϊν οικονομικϊν φορζων ι τισ ςυνκικεσ κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ μεταξφ 

αυτϊν. 

Άρκρο 
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Σφνταξθ και λεπτομζρειεσ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων 

(άρθρο 36 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.  Οι προκθρφξεισ περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα VII A του 

Ρροςαρτιματοσ Α, κακϊσ και κάκε πρόςκετθ πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ από τθν ανακζτουςα 

αρχι, χρθςιμοποιϊντασ τα τυποποιθμζνα ζντυπα που εγκρίνονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 77 παράγραφοσ 2 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, διαδικαςία. 

2. Οι προκθρφξεισ που αποςτζλλονται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

διαβιβάηονται είτε με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο ςθμείο 3 του 

Ραραρτιματοσ VIII του Ρροςαρτιματοσ Α, είτε με άλλα μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ επιςπευδόμενθσ 

διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτο άρκρο 47 παράγραφοσ 8 του παρόντοσ νόμου, οι προκθρφξεισ 

πρζπει να αποςτζλλονται με τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με όςα μνθμονεφονται 

ςτο ςθμείο 3 του Ραραρτιματοσ VIII του Ρροςαρτιματοσ Α. 

Οι προκθρφξεισ δθμοςιεφονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά δθμοςίευςθσ που αναφζρονται 

ςτο ςθμείο 1 ςτοιχεία α) και β) του Ραραρτιματοσ VIII του Ρροςαρτιματοσ Α. 

3. Οι προκθρφξεισ που καταρτίηονται και αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, ςτθ μορφι και ςφμφωνα 

με τισ λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ του ςθμείου 3 του Ραραρτιματοσ VIII του Ρροςαρτιματοσ Α, 

δθμοςιεφονται το πολφ πζντε θμζρεσ μετά τθν αποςτολι τουσ. 

Πταν οι προκθρφξεισ δεν αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, ςτθ μορφι και ςφμφωνα με τισ 

λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ του ςθμείου 3 του Ραραρτιματοσ VIII του Ρροςαρτιματοσ Α, δθμοςιεφονται 

το αργότερο 12 θμζρεσ μετά τθν αποςτολι τουσ ι, ςτθν περίπτωςθ τθσ επιςπευδόμενθσ διαδικαςίασ 

του άρκρου 47παράγραφοσ 8, το αργότερο πζντε θμζρεσ μετά τθν αποςτολι τουσ. 

4. Οι προκθρφξεισ διαγωνιςμοφ δθμοςιεφονται αναλυτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Αυκεντικό κεωρείται 

μόνο το κείμενο που δθμοςιεφεται ςτθ γλϊςςα αυτι. Ρερίλθψθ των ςθμαντικότερων ςτοιχείων κάκε 

προκιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτισ λοιπζσ επίςθμεσ γλϊςςεσ. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων 

αυτϊν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι επιβαρφνουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

5. Οι προκθρφξεισ και το περιεχόμενό τουσ δεν μποροφν να δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο πριν από 

τθν θμερομθνία τθσ αποςτολισ τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Οι προκθρφξεισ που δθμοςιεφονται ςε 

εκνικό επίπεδο δεν πρζπει να περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ διαφορετικζσ από εκείνεσ που περιζχονται 

ςτισ προκθρφξεισ που αποςτζλλονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι δθμοςιεφονται ςτο «προφίλ 

αγοραςτι» ςφμφωνα με το άρκρο 44παράγραφοσ 1 πρϊτο εδάφιο, πρζπει δε να αναφζρουν τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι τθσ δθμοςίευςθσ ςτο 

«προφίλ αγοραςτι». Οι προκαταρκτικζσ προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςτο «προφίλ αγοραςτι» πριν 

από τθν αποςτολι ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθσ ειδοποίθςθσ με τθν οποία ανακοινϊνεται θ 
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δθμοςίευςι τουσ με τθ μορφι αυτι, πρζπει δε να αναφζρουν τθν θμερομθνία τθσ αποςτολισ. 

6. Το περιεχόμενο των προκθρφξεων που δεν αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, περιορίηεται ςε 

περίπου εξακόςιεσ πενιντα (650) λζξεισ. 

7. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ οφείλουν να αποδεικνφουν τθν θμερομθνία αποςτολισ των προκθρφξεων. 

8. Θ Επιτροπι χορθγεί ςτθν ανακζτουςα αρχι βεβαίωςθ τθσ δθμοςίευςθσ των πλθροφοριϊν που τθσ 

διαβίβαςε, αναφζροντασ τθν θμερομθνία τθσ εν λόγω δθμοςίευςθσ. Θ βεβαίωςθ αυτι ςυνιςτά 

απόδειξθ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δθμοςίευςθσ. 

Άρκρο 

46  

Μθ υποχρεωτικι δθμοςίευςθ 

(άρθρο 37 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να δθμοςιεφουν ςφμφωνα με το άρκρο 45προκθρφξεισ για δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, οι οποίεσ δεν υπόκεινται ςτθν υποχρεωτικι δθμοςίευςθ που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ 

του παρόντοσ Μζρουσ 

2. Θ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 δεν ςυνεπάγεται υποχρζωςθ εφαρμογισ των λοιπϊν 

διατάξεων του Δεφτερου Μζρουσ. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β 

ΡΟΚΕΣΜΛΕΣ 

Άρκρο 
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Ρροκεςμία για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν 

(άρθρο 38 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ λαμβάνουν υπόψθ, ιδίωσ, το πολφπλοκο τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που 

απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν, με τθν επιφφλαξθ των ελάχιςτων προκεςμιϊν που 

κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο. 

2. Στισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε πενιντα 

δφο (52) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

3. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ςτισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 38διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ με 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο: 

α) θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε τριάντα επτά (37) θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 

β) ςτισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε ςαράντα 

(40) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ. 
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4. Στισ περιπτϊςεισ όπου οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν δθμοςιεφςει προκαταρκτικι προκιρυξθ, θ 

ελάχιςτθ προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2 και ςτθν 

παράγραφο 3 εδάφιο β), μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) θμζρεσ, αλλά 

δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ μικρότερθ των είκοςι δφο (22) θμερϊν. 

Θ προκεςμία αυτι αρχίηει από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, προκειμζνου 

για ανοικτι διαδικαςία, και από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, 

προκειμζνου για κλειςτι διαδικαςία. 

Θ βραχφτερθ προκεςμία που αναφζρεται ςτο πρϊτο εδάφιο μπορεί να τάςςεται, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ προκαταρκτικι προκιρυξθ ζχει περιλάβει όλεσ τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ απαιτοφνται ςτθν 

προκιρυξθ διαγωνιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VII A του Ρροςαρτιματοσ Α, εφόςον οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ, και θ προκαταρκτικι 

προκιρυξθ ζχει αποςταλεί προσ δθμοςίευςθ μεταξφ ενόσ ελάχιςτου διαςτιματοσ πενιντα δφο (52) 

θμερϊν ζωσ ενόσ μζγιςτου διαςτιματοσ δϊδεκα (12) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

5. Πταν οι προκθρφξεισ καταρτίηονται και αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με τθ μορφι 

και τισ λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα VIII ςθμείο 3 του Ρροςαρτιματοσ 

Α, οι προκεςμίεσ παραλαβισ των προςφορϊν που ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 του άρκρου 

αυτοφ, για τισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, και θ προκεςμία παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ που 

ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 εδάφιο α), για τισ κλειςτζσ και με διαπραγμάτευςθ διαδικαςίεσ και τον 

ανταγωνιςτικό διάλογο, μποροφν να ςυντμθκοφν κατά επτά (7) θμζρεσ. 

6. Σφντμθςθ κατά πζντε (5) θμζρεσ των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν που ορίηονται ςτθν 

παράγραφο 2 και ςτθν παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατι όταν θ ανακζτουςα αρχι παρζχει, με 

θλεκτρονικό μζςο και από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 

VIII του Ρροςαρτιματοσ Α, ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα 

λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςδιορίηοντασ ςτο κείμενο τθσ προκιρυξθσ τθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ. Θ ςφντμθςθ αυτι μπορεί να ορίηεται επιπλζον 

τθσ μείωςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5. 

7. Πταν, για οποιοδιποτε λόγο, θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τα ςυμπλθρωματικά τεφχθ, ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ δεν παραςχζκθκαν εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτα άρκρα 48και 49του 

παρόντοσ νόμου, μολονότι ηθτικθκαν εμπρόκεςμα, ι όταν οι προςφορζσ μποροφν να ςυνταχκοφν 

μόνον ζπειτα από επιτόπια επίςκεψθ ι εξζταςθ εγγράφων προςαρτθμζνων ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων, οι προκεςμίεσ παραλαβισ των προςφορϊν παρατείνονται, ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθ 

διατφπωςθ των προςφορϊν. 
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8. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ και ςτισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ 

διαγωνιςμοφ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 38, όταν επείγοντεσ λόγοι κακιςτοφν αδφνατθ τθν τιρθςθ 

των ελάχιςτων προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να 

ορίηουν: 

α) προκεςμία παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, ι των δζκα (10) 

θμερϊν, εάν θ προκιρυξθ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τθ μορφι και τισ λεπτομζρειεσ 

διαβίβαςθσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα VIII ςθμείο 3 

β) και ςτθν περίπτωςθ των κλειςτϊν διαδικαςιϊν, θ ταςςόμενθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν 

δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ προςφορϊν. 

Άρκρο 
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Ανοικτζσ διαδικαςίεσ: Συγγραφι υποχρεϊςεων, ζγγραφα και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

(άρθρο 39 Oδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Στισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, όταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν παρζχουν, με θλεκτρονικό μζςο ςφμφωνα 

με το άρκρο 47παράγραφοσ 6 του παρόντοσ νόμου, ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και εν γζνει ςε όλα τα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα, 

οι ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων και τα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα αποςτζλλονται ςτουσ οικονομικοφσ 

φορείσ εντόσ ζξι (6) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ χοριγθςισ τουσ, εφόςον θ αίτθςθ 

ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμα πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τα ςυμπλθρωματικά 

ζγγραφα γνωςτοποιοφνται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ το αργότερο ζξι (6) 

θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ 

ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΔΛΑΒΛΒΑΣΘΣ ΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ 

Άρκρο 
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Ρροςκλιςεισ υποβολισ προςφορϊν, ςυμμετοχισ ςτον διάλογο ι διαπραγμάτευςθσ 

(άρθρο 40 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο και ςτισ διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ με 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 38του παρόντοσ νόμου, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ προςκαλοφν ταυτοχρόνωσ και γραπτϊσ τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ να 
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υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ι να ςυμμετάςχουν ςε διαπραγμάτευςθ ι, ςτθν περίπτωςθ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, ςτον διάλογο. 

2. Θ πρόςκλθςθ προσ τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ περιλαμβάνει είτε ζνα αντίτυπο τθσ ςυγγραφισ 

υποχρεϊςεων ι του περιγραφικοφ εγγράφου και όλων των ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων είτε αναφορά 

ςτον τρόπο πρόςβαςθσ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα άλλα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ, όταν τίκενται ςε άμεςθ διάκεςθ με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 

47παράγραφοσ 6 του παρόντοσ νόμου. 

3. Πταν θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, το περιγραφικό ζγγραφο ι/και τα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα 

βρίςκονται ςτθ διάκεςθ φορζα διαφορετικοφ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςτθν πρόςκλθςθ 

διευκρινίηεται θ διεφκυνςθ τθσ υπθρεςίασ, από τθν οποία μποροφν να ηθτοφνται τα εν λόγω ζγγραφα 

και, θ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ αυτισ κακϊσ και το φψοσ και ο τρόποσ 

πλθρωμισ του ποςοφ που πρζπει να καταβλθκεί για τθν απόκτθςθ των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ αποςτζλλουν τα ζγγραφα αυτά ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ αμελλθτί μετά τθν παραλαβι τθσ 

αίτθςισ τουσ. 

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, το περιγραφικό ζγγραφο 

και τα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα γνωςτοποιοφνται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα. Σε περίπτωςθ επιςπευδόμενθσ 

κλειςτισ ι με διαπραγμάτευςθ διαδικαςίασ, θ προκεςμία αυτι ανζρχεται ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ. 

5. Επιπλζον, θ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ, ςυμμετοχισ ςτον διάλογο ι ςε διαπραγμάτευςθ, 

περιζχει τουλάχιςτον: 

α) παραπομπι ςτθ δθμοςιευμζνθ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, 

β) τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν, τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει 

να διαβιβάηονται και τθ γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ, ςτισ οποίεσ πρζπει να ςυντάςςονται. 

γ) ςτθν περίπτωςθ του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, τθν θμερομθνία που ζχει κακοριςκεί και τθ 

διεφκυνςθ για τθν ζναρξθ τθσ φάςθσ των διαβουλεφςεων, κακϊσ και τθ γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, 

δ) ζνδειξθ των εγγράφων που πρζπει ενδεχομζνωσ να επιςυνάπτονται, είτε για τθν τεκμθρίωςθ 

δθλϊςεων που πρζπει να είναι επαλθκεφςιμεσ και ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ προβαίνει ςφμφωνα με το 

άρκρο 55του παρόντοσ, είτε για τθ ςυμπλιρωςθ των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο ίδιο άρκρο, 

υπό τουσ ίδιουσ όρουσ με τουσ προβλεπόμενουσ ςτα άρκρα 58και59, και 

ε) τθ ςτάκμιςθ των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ, τθ φκίνουςα ςειρά 

ςπουδαιότθτασ αυτϊν των κριτθρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι ςτο περιγραφικό ζγγραφο. 
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Στθν περίπτωςθ ςυμβάςεων που ςυνάπτονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του άρκρου37, οι 

πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο ςθμείο β) τθσ παραγράφου αυτισ δεν περιλαμβάνονται ςτθν 

πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον διάλογο, αλλά επιςθμαίνονται ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ. 
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Ενθμζρωςθ των υποψθφίων και των προςφερόντων 

(άρθρο 41 Oδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ενθμερϊνουν, το ςυντομότερο δυνατό, τουσ υποψιφιουσ και τουσ 

προςφζροντεσ για τισ αποφάςεισ που ελιφκθςαν ςχετικά με τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ-πλαιςίου, τθν 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ, ι τθν αποδοχι ςε ζνα δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

λόγων για τουσ οποίουσ αποφάςιςαν να μθν ςυνάψουν ςυμφωνία-πλαίςιο, να μθν ανακζςουν 

ςφμβαςθ για τθν οποία υπιρξε διαγωνιςμόσ και να αρχίςουν νζα διαδικαςία ι να κζςουν ςε εφαρμογι 

δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ γραπτϊσ, κατόπιν 

αιτιςεωσ. 

2. Κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου μζρουσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ γνωςτοποιοφν το 

ςυντομότερο δυνατό α) ςε κάκε απορριφκζντα υποψιφιο τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ υποψθφιότθτάσ 

του, β) ςε κάκε απορριφκζντα προςφζροντα, τουσ λόγουσ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του. Στισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 28παράγραφοι 4 και 5 του παρόντοσ νόμου, αιτιολογοφν και 

τισ αποφάςεισ τουσ περί μθ ιςοδυναμίασ ι περί μθ ανταπόκριςθσ των προμθκειϊν ι των υπθρεςιϊν 

ςτισ απαιτιςεισ περί απόδοςθσ ι λειτουργίασ και γ) ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

παραδεκτι προςφορά, τα χαρακτθριςτικά και τα ςχετικά πλεονεκτιματα τθσ επιλεγείςασ προςφοράσ 

κακϊσ και το όνομα του αναδόχου ι των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο. 

Θ προκεςμία γνωςτοποίθςθσ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνει τισ 15 θμζρεσ από τθν 

παραλαβι γραπτισ αίτθςθσ. 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να μθν γνωςτοποιιςουν οριςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

ανάκεςθ των ςυμβάςεων, τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν-πλαιςίων ι τθν αποδοχι ςε ζνα δυναμικό ςφςτθμα 

αγορϊν, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, εάν θ γνωςτοποίθςθ των εν λόγω πλθροφοριϊν μπορεί 

να εμποδίςει τθν εφαρμογι των κείμενων διατάξεων, είναι αντίκετθ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι 

μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά ςυμφζροντα δθμοςίων ι ιδιωτικϊν οικονομικϊν φορζων ι τισ 

ςυνκικεσ κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ μεταξφ αυτϊν. 
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Ρρακτικά 

(άρθρο 43 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 
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Για κάκε ςφμβαςθ, κάκε ςυμφωνία-πλαίςιο και κάκε υλοποίθςθ δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

α) τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αντικείμενο και τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, 

τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου ι του δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, 

β) το όνομα των επιλεγζντων υποψθφίων ι προςφερόντων και τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τουσ, 

γ) το όνομα των αποκλειςκζντων υποψθφίων ι προςφερόντων και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψισ τουσ, 

δ) τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ των προςφορϊν που κρίκθκαν αςυνικιςτα χαμθλζσ, 

ε) τθν επωνυμία του αναδόχου και τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τθσ προςφοράσ του κακϊσ και, 

εφόςον είναι γνωςτό, το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου που ο ανάδοχοσ προτίκεται 

να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

ςτ) όςον αφορά ςτισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, τισ οριηόμενεσ ςτα άρκρα 38και 39του παρόντοσ 

νόμου περιςτάςεισ, οι οποίεσ δικαιολογοφν τθν προςφυγι ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ, 

η) όςον αφορά ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο, τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 37περιςτάςεισ, οι οποίεσ 

δικαιολογοφν τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία αυτι, 

θ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ ανακζτουςα αρχι ματαίωςε τθν 

πρόκεςι τθσ να ςυνάψει ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο ι να υλοποιιςει ζνα δυναμικό ςφςτθμα 

αγορϊν. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ λαμβάνουν τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διεξαγωγισ των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ που διεξάγονται με θλεκτρονικά μζςα. 

Το πρακτικό, ι τουλάχιςτον τα κφρια ςτοιχεία του, γνωςτοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κατόπιν 

αιτιςεϊσ τθσ. 

ΤΜΘΜΑ ΤΛΤΟ 

ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α 

ΡΟΣΦΟΕΣ 
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Εναλλακτικζσ προςφορζσ 

(άρθρο 24 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.  Πταν θ ανάκεςθ γίνεται με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιτρζπουν ςτουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν 

εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιςθμαίνουν ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ εάν επιτρζπουν τισ εναλλακτικζσ 

προςφορζσ. Αν δεν υπάρχει ςχετικι ρθτι μνεία, οι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται. 
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3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που επιτρζπουν τισ εναλλακτικζσ προςφορζσ ορίηουν ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν οι εναλλακτικζσ προςφορζσ κακϊσ 

και τον τρόπο υποβολισ των προςφορϊν αυτϊν. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ λαμβάνουν υπόψθ τουσ μόνον τισ εναλλακτικζσ προςφορζσ που 

ανταποκρίνονται ςτισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που ζχουν ορίςει. 

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ που ζχουν αποδεχκεί εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν μποροφν να απορρίπτουν μια 

εναλλακτικι προςφορά μόνο για το λόγο ότι, εάν επιλεγεί, κα οδθγιςει, αντίςτοιχα, είτε ςτθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν και όχι δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, είτε ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

προμθκειϊν και όχι δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν. 
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Υπεργολαβίεσ 

(άρθρο 25 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Στθν προκιρυξθ ι/και ςυγγραφι υποχρεϊςεων, θ ανακζτουςα αρχι ηθτεί από τον προςφζροντα να 

αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.  Θ εκδιλωςθ τζτοιασ πρόκεςθσ 

δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου οικονομικοφ φορζα. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β 

ΚΛΤΘΛΑ ΡΟΛΟΤΛΚΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
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Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ 

Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία 

Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και 

των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν.2513/1997, Α 139), εφόςον θ 

δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ. 
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Ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ, επιλογι των ςυμμετεχόντων και ανάκεςθ των ςυμβάςεων 

(άρθρο 44 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ςυμβάςεισ ανατίκενται βάςει των κριτθρίων που προβλζπονται ςτα άρκρα 31και 32, 



 

[57] 

λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 52, αφοφ οι ανακζτουςεσ αρχζσ ελζγξουν τθν 

καταλλθλότθτα των οικονομικϊν φορζων που δεν ζχουν αποκλειςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 56και57. Ο 

ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ πραγματοποιείται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ 

οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και των επαγγελματικϊν και τεχνικϊν γνϊςεων ι 

ικανοτιτων που αναφζρονται ςτα άρκρα 58ζωσ 63του παρόντοσ νόμου, και, εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ, με τα κριτιρια και τουσ κανόνεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου αυτοφ 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν το ελάχιςτο επίπεδο οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ και τεχνικϊν ι και επαγγελματικϊν ικανοτιτων, ςφμφωνα με τα άρκρα56και 59του παρόντοσ 

νόμου, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι υποψιφιοι και οι προςφζροντεσ. 

Θ ζκταςθ των πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτα άρκρα 58και 59κακϊσ και το ελάχιςτο επίπεδο 

ικανοτιτων που απαιτείται για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα και ανάλογα 

προσ το αντικείμενό τθσ. Τα ελάχιςτα αυτά επίπεδα μνθμονεφονται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

3. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ςτισ διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ 

διαγωνιςμοφ και ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να περιορίηουν τον 

αρικμό των υποψθφίων οι οποίοι προςκαλοφνται για να υποβάλουν προςφορά, να διαπραγματευκοφν 

ι να ςυμμετάςχουν ςτο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανόσ αρικμόσ κατάλλθλων υποψθφίων. Οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ προςδιορίηουν, με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αντικειμενικά και χωρίσ 

διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που προτίκενται να εφαρμόςουν, τον ελάχιςτο αρικμό και, ενδεχομζνωσ, 

τον μζγιςτο αρικμό υποψθφίων που καλοφνται. 

Στθν κλειςτι διαδικαςία, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι πζντε (5). Στθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κατόπιν 

δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ και ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι τρεισ (3). Εν πάςθ 

περιπτϊςει, ο αρικμόσ υποψθφίων που καλοφνται πρζπει να είναι επαρκισ ϊςτε να εξαςφαλίηει 

πραγματικό ανταγωνιςμό. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ καλοφν αρικμό υποψθφίων τουλάχιςτον ίςο προσ τον ελάχιςτο αρικμό 

υποψθφίων που ζχει κακοριςκεί εκ των προτζρων. Στθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των υποψθφίων που 

ικανοποιοφν τα κριτιρια επιλογισ και τα ελάχιςτα επίπεδα είναι μικρότεροσ από το ελάχιςτο όριο, θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να ςυνεχίηει τθ διαδικαςία, καλϊντασ τον υποψιφιο ι τουσ υποψιφιουσ που 

πλθροφν τα απαιτοφμενα επίπεδα ικανοτιτων. Θ ανακζτουςα αρχι δεν μπορεί να περιλαμβάνει ςτθ 

διαδικαςία αυτι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν υπζβαλαν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι υποψιφιουσ 

που δεν πλθροφν τα απαιτοφμενα επίπεδα ικανοτιτων. 

4. Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ κάνουν χριςθ τθσ δυνατότθτασ περιοριςμοφ του αρικμοφ των προσ 

ςυηιτθςθ λφςεων ι των προσ διαπραγμάτευςθ προςφορϊν, θ οποία προβλζπεται ςτο άρκρο  37, 

παράγραφοσ 6, και ςτο άρκρο 38, παράγραφοσ 4, πραγματοποιοφν αυτόν τον περιοριςμό με τθν 

εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςτθ ςυγγραφι 
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υποχρεϊςεων ι ςτο περιγραφικό ζγγραφο. Στθν τελικι φάςθ, ο αρικμόσ αυτόσ πρζπει να επιτρζπει τθ 

διαςφάλιςθ πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ, εφόςον υπάρχει επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων προςφορϊν ι 

υποψθφίων. 

Άρκρο 
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Ρροςωπικι κατάςταςθ του υποψθφίου ι του προςφζροντοσ 

(άρθρο 45 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε δθμόςια ςφμβαςθ, ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, εισ βάροσ του 

οποίου υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι 

περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ. 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 

δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 

1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48). 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 

91/308/ EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 

166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία 

ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305). 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ηθτοφν από τουσ υποψθφίουσ ι τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν τα ζγγραφα 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου αυτοφ. Επίςθσ μποροφν, εφόςον αμφιβάλλουν ωσ 

προσ τθν προςωπικι κατάςταςθ των εν λόγω υποψθφίων/προςφερόντων, να απευκφνονται ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβουν τισ πλθροφορίεσ που κεωροφν απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι 

κατάςταςθ των υποψθφίων ι των προςφερόντων. Πταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν ζναν υποψιφιο ι 

προςφζροντα εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί τθ ςυνεργαςία 

των αρμόδιων αρχϊν. Τα αιτιματα αυτά αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων, τα νομικά ι/και φυςικά πρόςωπα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ, ι οποιουδιποτε προςϊπου ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου ι του προςφζροντοσ. 

2.  Κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ ςφμβαςθ, όταν: 
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α) Τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

β) Ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από 

τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

γ) Ζχει καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν 

επαγγελματικι διαγωγι του. 

δ) Ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι 

ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο 

διακζτει θ ανακζτουςα αρχι. 

ε) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκτάςταςι του  ι του ελλθνικοφ δικαίου. 

ςτ) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ι του ελλθνικοφ δικαίου. 

η) Είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται κατ' 

εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχει παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

3.  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δζχονται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςτισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και ςτθν παράγραφο 2 ςθμεία α), β), γ), ε) και ςτ): 

α) για τθν παράγραφο 1 και τθν παράγραφο 2 ςθμεία α), β) και γ), τθν προςκόμιςθ αποςπάςματοσ 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου κακϊσ και κάκε άλλου εγγράφου που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 

προςϊπου αυτοφ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. 

β) για τθν παράγραφο 2 ςθμεία ε) ι ςτ), πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ μζλουσ. 

Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και ςτθν παράγραφο 2 ςθμεία α), β) ι γ), αυτό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν 

προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι 

προζλευςθσ. 

Άρκρο 
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Άδεια άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

(άρθρο 46 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Είναι δυνατόν να ηθτείται από κάκε οικονομικό φορζα που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε δθμόςια 

ςφμβαςθ να αποδεικνφει τθν εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι να προςκομίηει 

ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, όπωσ προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Α του 

Ρροςαρτιματοσ Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Β του Ρροςαρτιματοσ Α για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Γ του Ρροςαρτιματοσ Α για τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ 

του. Ειδικϊσ, προκειμζνου για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν, όταν οι 

υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ πρζπει να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να είναι ςε κζςθ να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ 

ανακζτουςα αρχι είναι δυνατόν να τουσ ηθτάει να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι 

είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ. 

Άρκρο 
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Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

(άρθρο 47 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα αποδεικνφεται με ζνα ι 

περιςςότερα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

α) Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν 

κινδφνων. 

β) Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν 

απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

γ) Διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, ενδεχομζνωσ, του κφκλου εργαςιϊν 

ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 

οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν θμερομθνία δθμιουργίασ του 

οικονομικοφ φορζα ι τθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ 

για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

2. Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να 

ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτζσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, παραδείγματοσ χάριν, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων 

αυτϊν. Τα ειδικότερα αποδεικτικά ζγγραφα ορίηονται με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
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3. Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 

21του παρόντοσ νόμου μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι 

άλλων φορζων. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποδεικνφουν, ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ι ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ 

προςφορϊν, ποιο ι ποια από τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 δικαιολογθτικά επζλεξαν κακϊσ και 

ποια άλλα δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν. 

5.  Αν ο οικονομικόσ φορζασ, για ςοβαρό λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

ηθτεί θ ανακζτουςα αρχι, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια 

με οποιοδιποτε άλλο ζγγρραφο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι κρίνει αιτιολογθμζνα ωσ πρόςφορο. 

Άρκρο 
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Τεχνικζσ ι/και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ 

(άρθρο 48 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.  Οι τεχνικζσ ι/και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ των οικονομικϊν φορζων αξιολογοφνται και ελζγχονται 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου αυτοφ 

2. Οι τεχνικζσ ικανότθτεσ των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφονται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ, ανάλογα με τθ φφςθ, τθν ποςότθτα ι τθ ςπουδαιότθτα και τθ χριςθ των ζργων, 

των προμθκειϊν, ι των υπθρεςιϊν: 

α) i) υποβολι καταλόγου των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία, 

ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν. Τα πιςτοποιθτικά 

αυτά αναφζρουν το ποςό, τον χρόνο και τον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και προςδιορίηουν εάν 

πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και εάν περατϊκθκαν κανονικά. Θ αρμόδια 

αρχι μπορεί να διαβιβάηει τα πιςτοποιθτικά αυτά απευκείασ ςτθν ανακζτουςα αρχι, 

α) ii) υποβολι καταλόγου των κυριότερων παραδόςεων ι υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν κατά τθν 

προθγοφμενθ τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι 

ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Οι παραδόςεισ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ 

είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, εάν δε 

(ο αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι, εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν, 

με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, 

β) αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, 

όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, εκείνων που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο εργολιπτθσ για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

γ) περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των μζτρων που λαμβάνει ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 
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υπθρεςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και του εξοπλιςμοφ μελζτθσ και ζρευνασ τθσ επιχείρθςισ 

του, 

δ) εάν τα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι ςφνκετα ι, κατ' εξαίρεςθ, πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό, απαιτείται ζλεγχοσ διενεργοφμενοσ από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι, εξ ονόματόσ τθσ, από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυναίνεςθσ του οργανιςμοφ αυτοφ. Ο 

ζλεγχοσ αυτόσ αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμθκευτι ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του παρόχου 

υπθρεςιϊν και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ, 

ε) αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολιπτθ 

ι/και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, ιδίωσ δε του ι των υπευκφνων για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν, ι τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

ςτ) προκειμζνου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και υπθρεςιϊν και μόνο ςτισ ενδεδειγμζνεσ 

περιπτϊςεισ, αναφορά των μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που μπορεί να εφαρμόηει ο 

οικονομικόσ φορζασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

η) διλωςθ ςχετικά με το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του παρόχου υπθρεςιϊν ι του 

εργολιπτθ και τον αρικμό των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, 

θ) διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει ο 

πάροχοσ υπθρεςιϊν ι ο εργολιπτθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

κ) αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο ο πάροχοσ υπθρεςιϊν προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

ι) όςον αφορά ςτα προϊόντα που παρζχονται: 

i) δείγματα, περιγραφι ι/και φωτογραφίεσ, θ αυκεντικότθτα των οποίων πρζπει να μπορεί να 

βεβαιϊνεται κατόπιν αιτιςεωσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

ii) πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, που 

ζχουν ςχετικι αρμοδιότθτα, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ 

με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα. 

3. Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για μια ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να 

ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι, για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, παραδείγματοσ χάριν με τθν προςκόμιςθ 

τθσ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν να κζςουν ςτθ διάκεςθ του οικονομικοφ φορζα τουσ αναγκαίουσ 

πόρουσ. 

4. Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 
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21του παρόντοσ νόμου, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι 

άλλων φορζων. 

5.  Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που ζχουν ωσ αντικείμενο προμικειεσ, 

για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ι και τθν 

εκτζλεςθ ζργων, θ ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να 

εκτελζςουν τθν εγκατάςταςθ μπορεί να αξιολογείται ιδίωσ βάςει τθσ τεχνογνωςίασ, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, τθσ πείρασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ. 

6. Θ ανακζτουςα αρχι διευκρινίηει ςτθν προκιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν ποια 

δικαιολογθτικά από τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2 πρζπει να προςκομιςκοφν. 

Άρκρο 

60  

Ρρότυπα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

(άρθρο 49 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, όταν απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ, και τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα 

οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, πρζπει να παραπζμπουν ςε ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ 

τθσ ποιότθτασ που βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και πιςτοποιοφνται από 

οργανιςμοφσ που εφαρμόηουν τθ ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων για τθν πιςτοποίθςθ. Οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ αναγνωρίηουν τα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ. 

Επίςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποδζχονται και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 

εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Άρκρο 

61  

Ρρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

(άρθρο 50 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 59 παράγραφοσ 2 ςθμείο 

ςτ) του παρόντοσ νόμου, ηθτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ, με το οποίο βεβαιϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα 

πρότυπα όςον αφορά ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο κοινοτικό ςφςτθμα 

οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου *EMAS Κανονιςμόσ 761/2001 (EE L 114)+ ι ςε πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που βαςίηονται ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 

πιςτοποιοφμενα από όργανα λειτουργοφντα βάςει του κοινοτικοφ δικαίου, ι ςτισ αντίςτοιχεσ 

ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ προδιαγραφζσ όςον αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

αναγνωρίηουν τα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλα κράτθ μζλθ. 
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Επίςθσ, αποδζχονται και άλλα ιςοδφναμα αποδεικτικά ςτοιχεία για μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 

τα οποία προςκομίηονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Άρκρο 

62  

Συμπλθρωματικι τεκμθρίωςθ και πλθροφορίεσ 

(άρθρο 51 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊνουν ι να διευκρινίηουν 

τα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που υπζβαλαν κατ' εφαρμογι των άρκρων 56ζωσ  61του παρόντοσ 

νόμου. 

2. Για τθν ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηεται το άρκρο 145 

Άρκρο 

63  

Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων. Ριςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ δθμόςιου ι 

ιδιωτικοφ δικαίου 

(άρθρο 52 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι προχποκζςεισ εγγραφισ ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ εγκεκριμζνων εργολθπτϊν, προμθκευτϊν ι 

παρόχων υπθρεςιϊν πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτα άρκρα 56 παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 2 

ςθμεία α) ζωσ δ) και η), 57, 58 παράγραφοι 1, 4 και 5, 59 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 60 και 61. 

Αιτιςεισ εγγραφισ μποροφν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείσ που ανικουν ςε όμιλο και 

επικαλοφνται πόρουσ που τουσ διακζτουν άλλεσ επιχειριςεισ του ομίλου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 

πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν αρχι που ςυντάςςει τον επίςθμο κατάλογο ότι διακζτουν αυτοφσ τουσ 

πόρουσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ που πιςτοποιεί τθν εγγραφι τουσ ςτον 

επίςθμο κατάλογο και ότι ςυνεχίηουν να πλθροφν κατά το ίδιο διάςτθμα τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 

επιλογισ που προβλζπουν οι διατάξεισ του παρόντοσ για τθν εγγραφι τουσ. Με προεδρικά διατάγματα 

που εκδίδονται από τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

2. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποιθτικό 

μποροφν, για τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ, να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Στα πιςτοποιθτικά αυτά μνθμονεφονται τα δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 

ζγινε θ εγγραφι ςτον κατάλογο / θ πιςτοποίθςθ κακϊσ και θ ςχετικι κατάταξθ. 

3. Θ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ, πιςτοποιοφμενθ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ, ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ ςυνιςτά, για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ των 

άλλων κρατϊν μελϊν, τεκμιριο καταλλθλότθτασ μόνο ςε ςχζςθ με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 
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56παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 2 ςθμεία α) ζωσ δ) και η), 57, 58 παράγραφοι 1, 4 και 5, 

59παράγραφοσ 2 ςθμεία α) i), β), ε), η) και θ) για τουσ εργολιπτεσ, παράγραφοσ 2  ςθμεία α) ii), β), γ), δ) 

και ι) για τουσ προμθκευτζσ και παράγραφοσ 2 ςθμεία α) ii) και γ) ζωσ κ) για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν. 

4. Οι πλθροφορίεσ που ςυνάγονται από τθν εγγραφι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι από τθν πιςτοποίθςθ 

δεν είναι δυνατόν να τίκενται υπό αμφιςβιτθςθ χωρίσ αιτιολόγθςθ. Πςον αφορά ςτθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, είναι δυνατόν να ηθτείται, για τθν εκάςτοτε 

ςφμβαςθ, πρόςκετο πιςτοποιθτικό από κάκε οικονομικό φορζα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ των άλλων 

κρατϊν μελϊν εφαρμόηουν τθν παράγραφο 3 και το πρϊτο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου μόνον 

προσ όφελοσ των οικονομικϊν φορζων που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο κράτοσ μζλοσ, το οποίο ζχει 

καταρτίςει τον επίςθμο κατάλογο. 

5. Για τθν εγγραφι των οικονομικϊν φορζων άλλων κρατϊν μελϊν ςε επίςθμο κατάλογο ι για τθν 

πιςτοποίθςι τουσ από τουσ οργανιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να 

ηθτοφνται άλλεσ αποδείξεισ και δθλϊςεισ εκτόσ από εκείνεσ που ηθτοφνται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ζχουν τθν ικαγζνεια του οικείου κράτουσ και, εν πάςθ περιπτϊςει, όχι άλλεσ από τισ 

προβλεπόμενεσ ςτα άρκρα 56ζωσ  60του παρόντοσ νόμου. 

Εντοφτοισ, θ εν λόγω εγγραφι ι πιςτοποίθςθ δεν μπορεί να επιβάλλεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ 

των άλλων κρατϊν μελϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςια ςφμβαςθ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

αναγνωρίηουν τα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλα κράτθ μζλθ. Οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ αποδζχονται επίςθσ και άλλα ιςοδφναμα αποδεικτικά μζςα. 

6. Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ηθτοφν, ανά πάςα ςτιγμι, τθν εγγραφι τουσ ςτον επίςθμο 

κατάλογο ι τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ, πρζπει να ενθμερϊνονται δε ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

για τθν απόφαςθ τθσ αρχισ που ςυντάςςει τον κατάλογο ι του αρμόδιου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ. 

7. Οι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, είναι οργανιςμοί που 

ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα για τθν πιςτοποίθςθ. 

8.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και των τυχόν ςυναρμόδιων υπουργϊν 

ρυκμίηονται κζματα για τθν κατάρτιςθ και λειτουργία επίςθμων καταλόγων εγκεκριμζνων οικονομικϊν 

φορζων, όπωσ ιδίωσ, θ αρμόδια υπθρεςία τιρθςισ τουσ, οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ, τα κριτιρια και 

οι διατυπϊςεισ εγγραφισ και κατάταξθσ των οικονομικϊν φορζων ςε αυτοφσ ςυμπεριλαμβανομζνων 

των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, θ διαδικαςία τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ τουσ και οι περιπτϊςεισ 

διαγραφισ από αυτοφσ, ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ τουσ είτε ςυνολικά είτε ανά κλάδο, ι 

κατθγορία κακϊσ και κάκε άλλο ςυναφζσ κζμα. Στο ίδιο διάταγμα μποροφν να εξειδικεφονται οι όροι 

ίδρυςθσ και λειτουργία είτε εναλλακτικϊν επίςθμων καταλόγων εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων, 

είτε ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ από οργανιςμοφσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, και να ρυκμίηονται οι 
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ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ λειτουργίασ τουσ. Οι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ που αναφζρονται ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο είναι οργανιςμοί που ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα για τθν 

πιςτοποίθςθ. Θ ζκδοςθ του προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ ςυνιςτά προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι 

του παρόντοσ άρκρου. 

ΤΜΘΜΑ ΤΕΤΑΤΟ 

ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΛ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

Άρκρο 

64  

Γενικζσ διατάξεισ 

(άρθρο 66 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι κανόνεσ ςχετικά με τθ διοργάνωςθ ενόσ διαγωνιςμοφ μελετϊν κεςπίηονται ςφμφωνα με τα άρκρα 

64 ζωσ 72του παρόντοσ νόμου και τίκενται ςτθ διάκεςθ όλων όςων ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν 

ςτο διαγωνιςμό μελετϊν. 

2. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν δεν περιορίηεται: 

α) ςτθν ελλθνικι επικράτεια ι ςε τμιμα τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

β) από τθν ιδιότθτα των ςυμμετεχόντων ωσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

Άρκρο 

65  

Ρεδίο εφαρμογισ 

(άρθρο 67 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι διαγωνιςμοί μελετϊν οργανϊνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Τμιματοσ: 

α) από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ που είναι κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα IV του Ρροςαρτιματοσ Α, με βάςθ ζνα κατϊτατο όριο που ιςοφται με ι υπερβαίνει το ποςό 

των 130.000 ευρϊ, 

β)  από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, πλθν εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα IV του 

Ρροςαρτιματοσ Α, με βάςθ ζνα κατϊτατο όριο που ιςοφται με ι υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ, 

γ) από όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, με βάςθ ζνα κατϊτατο όριο που ιςοφται με ι υπερβαίνει το ποςό 

των 200.000 ευρϊ, όταν οι διαγωνιςμοί μελετϊν αφοροφν υπθρεςίεσ τθσ κατθγορίασ 8 του 

Ραραρτιματοσ ΛΛ Α του Ρροςαρτιματοσ Α, υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν τθσ κατθγορίασ 5 των οποίων οι 

κζςεισ ςτο CPV είναι ιςοδφναμεσ με τουσ αρικμοφσ αναφοράσ CPC 7524, 7525 και 7526, και/ι 

υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ Β του Ρροςαρτιματοσ Α. 

2. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Τμιματοσ εφαρμόηονται: 

α) ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, 
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β) ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν με βραβεία ςυμμετοχισ ι/και καταβολι χρθματικοφ ποςοφ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

Στισ περιπτϊςεισ του ςθμείου α), ωσ κατϊτατο όριο νοείται θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδεχόμενων βραβείων ςυμμετοχισ ι/και 

πλθρωμισ χρθματικοφ ποςοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Στισ περιπτϊςεισ του ςθμείου β), ωσ κατϊτατο όριο νοείται το ςυνολικό φψοσ των εν λόγω βραβείων και 

ποςϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν 

που μπορεί να ανατεκεί αργότερα δυνάμει του άρκρου 39παράγραφοσ 3 του παρόντοσ νόμου, εφόςον 

θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει αποκλείςει μια τζτοιου είδουσ ανάκεςθ ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 

μελετϊν. 

Άρκρο 

66  

Εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογισ 

(άρθρο 68 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Το παρόν Τμιμα δεν εφαρμόηεται: 

α) ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, που διοργανϊνονται από ανακζτοντεσ 

φορείσ 84 ζωσ 88του Τρίτου Μζρουσ, και ζχουν ςκοπό τθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν οφτε 

ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του εν Τρίτου Μζρουσ. 

β) ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με εκείνεσ που 

προβλζπονται ςτα άρκρα  13, 14 παρ. 1 και 2 του παρόντοσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν. 

Άρκρο 

67  

Ρροκθρφξεισ 

(άρθρο 69 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που επικυμοφν να διοργανϊςουν ζνα διαγωνιςμό μελετϊν, γνωςτοποιοφν τθν 

πρόκεςι τουσ αυτι μζςω ςχετικισ προκιρυξθσ. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που ζχουν διοργανϊςει ζνα διαγωνιςμό μελετϊν αποςτζλλουν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι  προκιρυξθ με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 45 του 

παρόντοσ νόμου και πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφουν τθν θμερομθνία αποςτολισ. 

Εάν θ γνωςτοποίθςθ αυτι μπορεί να εμποδίςει τθν εφαρμογι των κείμενων διατάξεων, να είναι 

αντίκετθ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά ςυμφζροντα δθμοςίων ι 

ιδιωτικϊν επιχειριςεων ι τον κεμιτό ανταγωνιςμό μεταξφ των παρόχων υπθρεςιϊν, οι πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μελετϊν, είναι δυνατόν να μθ δθμοςιεφονται. 

3. Το άρκρο 46 του παρόντοσ νόμου που αφορά τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων διαγωνιςμοφ 
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εφαρμόηεται και για τουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν. 

 

Άρκρο 

68  

Σφνταξθ και λεπτομζρειεσ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων για τουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν 

(άρθρο 70 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι προκθρφξεισ και οι ενθμερωτικζσ εκκζςεισ του άρκρου 67 του παρόντοσ νόμου περιλαμβάνουν τισ 

πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα VII Δ του Ρροςαρτιματοσ Α, χρθςιμοποιϊντασ τα 

τυποποιθμζνα ζντυπα που εγκρίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 77 

παράγραφοσ 2, τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. 

2. Οι προκθρφξεισ αυτζσ δθμοςιεφονται ςφμφωνα με το άρκρο 45παράγραφοι 2 ζωσ 8. 

Άρκρο 
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Μζςα επικοινωνίασ 

(άρθρο 71 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Το άρκρο 24 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόηεται για όλεσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ ςχετικά με τουσ 

διαγωνιςμοφσ μελετϊν. 

2. Οι κοινοποιιςεισ, οι ανταλλαγζσ και θ αποκικευςθ πλθροφοριϊν πραγματοποιοφνται κατά τρόπο 

που να εξαςφαλίηει ότι δεν κίγεται θ ακεραιότθτα και θ εμπιςτευτικότθτα του ςυνόλου των 

πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε διαγωνιςμοφσ μελετϊν και ότι θ κριτικι 

επιτροπι λαμβάνει γνϊςθ του περιεχομζνου των μελετϊν και ςχεδίων μόνο μετά τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ που προβλζπεται για τθν υποβολι τουσ. 

3. Για τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ παραλαβισ των μελετϊν και ςχεδίων εφαρμόηονται οι ακόλουκοι 

κανόνεσ: 

α) Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ για τθν παρουςίαςθ των μελετϊν και 

ςχεδίων με θλεκτρονικό τρόπο, κακϊσ και τθν κρυπτογράφθςθ, πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςθ των 

ενδιαφερομζνων μερϊν. Επιπλζον, τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ παραλαβισ των μελετϊν και ςχεδίων 

πρζπει να ςυνάδουν με τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ Χ. 

β) Θ Ελλθνικι Δθμοκρατία μπορεί να κακιερϊνει μθχανιςμοφσ εκοφςιασ πιςτοποίθςθσ με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ του επιπζδου τθσ υπθρεςίασ πιςτοποίθςθσ που παρζχεται για τα ςυςτιματα αυτά. 

Άρκρο 
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Επιλογι των ανταγωνιηομζνων 

(άρθρο 72 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 
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Πταν οι διαγωνιςμοί μελετϊν ςυγκεντρϊνουν περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετεχόντων, οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ κεςπίηουν ςαφι και αντικειμενικά κριτιρια επιλογισ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ των 

υποψθφίων που καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν λαμβάνει υπόψθ τθν 

ανάγκθ εξαςφάλιςθσ πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ. 

Άρκρο 

71  

Σφνκεςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ 

(άρθρο 73 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Θ κριτικι επιτροπι απαρτίηεται αποκλειςτικά από φυςικά πρόςωπα μθ ςυνδεόμενα με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μελετϊν. Πταν απαιτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να 

διακζτουν ζνα ςυγκεκριμζνο επαγγελματικό προςόν, το ζνα τρίτο (1/3) των μελϊν τθσ κριτικισ 

επιτροπισ τουλάχιςτον πρζπει να διακζτει το προςόν αυτό ι άλλο ιςοδφναμο προςόν. 

Άρκρο 
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Αποφάςεισ τθσ κριτικισ επιτροπισ 

(άρθρο 74 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Θ κριτικι επιτροπι είναι αδζςμευτθ κατά τθ λιψθ αποφάςεωσ ι κατά τθ διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ τθσ. 

2. Θ επιτροπι εξετάηει τισ μελζτεσ και τα ςχζδια που υποβάλλουν οι υποψιφιοι με τρόπο ανϊνυμο και 

βαςιηόμενθ αποκλειςτικά ςτα κριτιρια που προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ μελετϊν. 

3. Θ επιτροπι καταχωρίηει, ςε πρακτικό, που υπογράφεται από τα μζλθ τθσ, τισ επιλογζσ ςτισ οποίεσ 

προβαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα κάκε μελζτθσ κακϊσ και τισ παρατθριςεισ 

τθσ ωσ προσ τα ςθμεία που χριηουν αποςαφινιςθσ. 

4.  Θ ανωνυμία τθρείται μζχρι τθ γνωμοδότθςθ από τθν κριτικι επιτροπι. 

5. Οι υποψιφιοι μποροφν να καλοφνται, ενδεχομζνωσ, να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ τισ οποίεσ ζχει 

καταχωρίςει ςτο πρακτικό τθσ θ κριτικι επιτροπι, προσ διευκρίνιςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου τθσ 

μελζτθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τθροφνται πλιρθ πρακτικά, όπου καταχωρίηονται όςα διθμείφκθςαν 

μεταξφ των μελϊν τθσ κριτικισ επιτροπισ και των υποψθφίων. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΜΡΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 

Άρκρο 
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Ρεδίο εφαρμογισ 
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(άρθρο 56 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονιςμοφ 2083/2005) 

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων που 

ςυνάπτονται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, όταν θ αξία των ςυμβάςεων αυτϊν ιςοφται με ι το χρθματικό 

όριο τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου2 τουάρκρου 10του παρόντοσ νόμου. Θ αξία αυτι υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τισ ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων που ορίηονται ςτο άρκρο 12. 

Άρκρο 
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Εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογισ 

(άρθρο 57 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Το παρόν τμιμα δεν εφαρμόηεται ςτισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων, οι οποίεσ: 

α) εμπίπτουν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων 13 και 14 παρ.1 και 4 του 

παρόντοσ. 

β) ανατίκενται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κατά τθν άςκθςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ 

δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 84 ζωσ 88του Τρίτου Μζρουσ, όταν οι παραχωριςεισ 

αυτζσ γίνονται για τθν άςκθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων. 

Άρκρο 
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Δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων 

(άρθρο 58 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που επικυμοφν να προςφφγουν ςε ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων, 

γνωςτοποιοφν τθν πρόκεςι τουσ αυτι με ςχετικι προκιρυξθ. 

2. Οι προκθρφξεισ για τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ 

που αναφζρονται ςτο παράρτθμα VII Γ και, ενδεχομζνωσ, κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνεται 

αναγκαία από τθν ανακζτουςα αρχι, χρθςιμοποιϊντασ τα τυποποιθμζνα ζντυπα που εγκρίνει θ 

Επιτροπι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 77 παράγραφοσ 2 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. 

3. Το άρκρο 46 του παρόντοσ νόμου που αφορά τθν προαιρετικι δθμοςίευςθ των προκθρφξεων 

εφαρμόηεται επίςθσ και για τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων. 

Άρκρο 
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Ρροκεςμία 

(άρθρο 59 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Στθν περίπτωςθ που οι ανακζτουςεσ αρχζσ προςφεφγουν ςτθ διαδικαςία παραχϊρθςθσ δθμοςίων 

ζργων, θ προκεςμία για τθν υποβολι των υποψθφιοτιτων για τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 

να είναι μικρότερθ των 52 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ, εκτόσ από τθν 
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περίπτωςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 47παράγραφοσ 5 του παρόντοσ νόμου. 

Εφαρμόηεται επίςθσ το άρκρο 47παράγραφοσ 7. 

Άρκρο 
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Υπεργολαβία 

(άρθρο 60 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί: 

α) είτε να επιβάλει ςτον ανάδοχο ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων να ανακζςει ςε τρίτουσ 

ςυμβάςεισ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ των ζργων τα οποία 

αποτελοφν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ζργων, προβλζποντασ ταυτόχρονα ότι οι 

υποψιφιοι κα ζχουν το δικαίωμα να αυξιςουν το εν λόγω ποςοςτό. Το ελάχιςτο αυτό ποςοςτό πρζπει 

να αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ ζργου. 

β) είτε να καλεί τουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ να υποδείξουν οι ίδιοι με τισ 

προςφορζσ τουσ, το ποςοςτό τθσ ςυνολικισ αξίασ του ζργου το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

παραχϊρθςθσ και που προτίκενται να ανακζςουν ςε τρίτουσ. 

Άρκρο 
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Ανάκεςθ ςυμπλθρωματικϊν ζργων ςτον ανάδοχο 

(άρθρο 61 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόηεται ςτισ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονταν ςτο 

αρχικά προβλεπόμενο ςχζδιο τθσ παραχϊρθςθσ οφτε ςτθν αρχικι ςφμβαςθ και οι οποίεσ, λόγω 

απρόβλεπτων περιςτάςεων, κατζςτθςαν αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ περιγράφεται 

ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι ζχει ανακζςει ςτον ανάδοχο, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ ανάκεςθ γίνεται ςτον οικονομικό φορζα που εκτελεί το ζργο αυτό: 

- όταν αυτζσ οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν, από τεχνικι ι οικονομικι άποψθ, να 

διαχωριςκοφν από τθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ να δθμιουργθκοφν μείηονα προβλιματα για τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ, ι 

- όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχω-ριςκοφν από τθν εκτζλεςθ τθσ αρχικισ 

ςφμβαςθσ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςι τθσ. 

Το ςυνολικό ποςό των ςυναπτόμενων ςυμβάςεων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το 50% του ποςοφ του αρχικοφ ζργου που αποτελεί το αντικείμενο τθσ παραχϊρθςθσ. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΟΥΝ ΟΛ ΑΝΑΔΟΧΟΛ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΕΣ ΑΧΕΣ 
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Άρκρο 
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Εφαρμοςτζοι κανόνεσ 

(άρθρο 62 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Πταν ο ανάδοχοσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ είναι ο ίδιοσ ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 

5 του παρόντοσ νόμου υποχρεοφται, για τα ζργα τα οποία κα εκτελεςκοφν από τρίτουσ, να τθρεί τισ 

διατάξεισ που προβλζπει το παρόν διάταγμα, όςον αφορά ςτθ ςφναψθ των ςυμβάςεων δθμοςίων 

ζργων. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΟΥΝ ΟΛ ΑΝΑΔΟΧΟΛ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΕΣ ΑΧΕΣ 

Άρκρο 
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Κανόνεσ δθμοςιότθτασ: κατϊτατο όριο και εξαιρζςεισ 

(άρθρο 63 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονιςμοφ 2083/2005) 

1. Οι ανάδοχοι ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων που δεν είναι ανακζτουςεσ αρχζσ 

υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ που ορίηονται ςτο επόμενο άρκρο, κατά τθ 

ςφναψθ των ςυμβάςεων ζργων με τρίτουσ, όταν θ αξία αυτϊν των ςυμβάςεων ανζρχεται ςε ποςό ίςο 

με ι μεγαλφτερο των 5.000.000 ευρϊ. 

Εφόςον πάντωσ μια ςφμβαςθ ζργων πλθροί τισ προχποκζςεισ εφαρμογισ των περιπτϊςεων που 

απαρικμοφνται ςτο άρκρο 39 του παρόντοσ νόμου, δεν απαιτείται δθμοςιότθτα. 

Θ αξία των ςυμβάςεων υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ εφαρμοηόμενουσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων κανόνεσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 12 του παρόντοσ νόμου. 

2. Δεν κεωροφνται τρίτοι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ ςυνιςτοφν κοινοπραξία για να αναλάβουν τθ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, οφτε οι επιχειριςεισ που ςυνδζονται με τισ επιχειριςεισ αυτζσ. 

Ωσ «ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ», νοείται κάκε επιχείρθςθ ςτθν οποία ο ανάδοχοσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ μπορεί να αςκεί, άμεςα ι ζμμεςα, κυρίαρχθ επιρροι, ι κάκε επιχείρθςθ θ οποία μπορεί 

να αςκεί κυρίαρχθ επιρροι ςτον ανάδοχο ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ι θ οποία, όπωσ και ο ανάδοχοσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, υπόκειται ςτθν κυρίαρχθ επιρροι μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ λόγω 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, χρθματοδοτικισ ςυμμετοχισ ι των κανόνων που τθ διζπουν. Θ κυρίαρχθ 

επιρροι τεκμαίρεται όταν μια επιχείρθςθ ζναντι μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ, άμεςα ι ζμμεςα: 

α) κατζχει το μεγαλφτερο μζροσ του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ, ι 

β) διακζτει τθν πλειονότθτα των ψιφων οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτουσ τίτλουσ που ζχει εκδϊςει θ 

επιχείρθςθ, ι 
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γ) μπορεί να διορίηει περιςςότερα από τα μιςά μζλθ του οργάνου διοίκθςθσ, διεφκυνςθσ ι εποπτείασ 

τθσ επιχείρθςθσ. 

Ο εξαντλθτικόσ κατάλογοσ των εν λόγω επιχειριςεων επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ ενθμερϊνεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ μεταγενζςτερεσ 

μεταβολζσ που ςθμειϊνονται ςτουσ δεςμοφσ που υπάρχουν μεταξφ των επιχειριςεων. 

Άρκρο 
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Δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ 

(άρθρο 64 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1.  Οι ανάδοχοι ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων που δεν είναι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι 

οποίοι επικυμοφν να ςυνάψουν ςφμβαςθ ζργων με τρίτουσ, γνωςτοποιοφν τθν πρόκεςι τουσ μζςω 

προκιρυξθσ. 

2. Οι προκθρφξεισ περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα VII Γ του 

Ρροςαρτιματοσ Α και, ενδεχομζνωσ, κάκε άλλο πλθροφοριακό ςτοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον 

ανάδοχο ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων, χρθςιμοποιϊντασ τα τυποποιθμζνα ζντυπα που 

εγκρίνει θ Επιτροπι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 77 παράγραφοσ 2 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. 

3. Θ προκιρυξθ δθμοςιεφεται ςφμφωνα με το άρκρο 45παράγραφοσ 2 ζωσ 8 του παρόντοσ νόμου 

4. Το άρκρο 46 που αφορά τθν εκοφςια δθμοςίευςθ των προκθρφξεων εφαρμόηεται επίςθσ. 

Άρκρο 
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Ρροκεςμίεσ για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και τθν παραλαβι των προςφορϊν 

(άρθρο 65 οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

Στισ ςυμβάςεισ ζργων που ςυνάπτονται από τουσ αναδόχουσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ δθμοςίων 

ζργων, οι οποίοι δεν είναι ανακζτουςεσ αρχζσ, οι ανάδοχοι παραχϊρθςθσ ορίηουν τθν προκεςμία 

παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 37 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ ι τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

προςφορϊν. 

Εφαρμόηεται το άρκρο 47παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντοσ νόμου 

ΜΕΟΣ ΤΛΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΟΥΝ 

ΑΝΑΚΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΕΛΣ  ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΛΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ, ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΛ ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 
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ΡΕΔΛΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Άρκρο 

83  

Ρεδίο εφαρμογισ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται από ανακζτοντεσ φορείσ του άρκρου 6 κατά τθν 

ςφναψθ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων 

που αναφζρονται ςτα άρκρα 84 ζωσ 89. του παρόντοσ νόμου. 

2. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ δεν εφαρμόηονται ςτισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ι ςτουσ 

διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνουν οι ανακζτοντεσ φορείσ για ανάγκεσ διαφορετικζσ από τισ 

ανάγκεσ εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων που ορίηονται ςτα άρκρα 84ζωσ 89του παρόντοσ νόμου. Οι εν 

λόγω ςυμβάςεισ ςυνάπτονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Δεφτερου Μζρουσ. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΛ 

Άρκρο 
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Αζριο, κερμότθτα και θλεκτριςμόσ 

(άρθρο 3 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1.  Πςον αφορά ςτο αζριο και τθ κερμότθτα, το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ 

δραςτθριότθτεσ: 

α) διάκεςθ ι εκμετάλλευςθ ςτακερϊν δικτφων ςχεδιαςμζνων για να παρζχουν ςτο κοινό υπθρεςίεσ 

ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, τθσ μεταφοράσ ι τθσ διανομισ αερίου ι κερμότθτασ, ι 

β) τροφοδότθςθ των δικτφων αυτϊν με αζριο ι κερμότθτα. 

2. Θ τροφοδότθςθ με αζριο ι κερμότθτα δικτφων που προορίηονται να παρζχουν υπθρεςίεσ ςτο κοινό 

από ανακζτοντα  φορζα που δεν είναι ανακζτουςα αρχι, δεν κεωρείται δραςτθριότθτα κατά τθν ζννοια 

τθσ παραγράφου 1, όταν: 

α) θ παραγωγι αερίου ι κερμότθτασ από τον ενδιαφερόμενο φορζα αποτελεί αναπόφευκτο 

αποτζλεςμα τθσ άςκθςθσ δραςτθριότθτασ που δεν αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ 1 ι 3 του παρόντοσ 

άρκρου ι ςτα άρκρα 85 ζωσ 88του παρόντοσ νόμου και 

β) θ τροφοδότθςθ του δθμόςιου δικτφου αποβλζπει μόνο ςτθν οικονομικι εκμετάλλευςθ τθσ 

παραγωγισ αυτισ και αντιςτοιχεί το πολφ ςτο 20 % του κφκλου εργαςιϊν του φορζα, με βάςθ το μζςο 

όρο των τριϊν τελευταίων ετϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ ζτουσ. 

3. Πςον αφορά ςτον θλεκτριςμό, το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

α) διάκεςθ ι εκμετάλλευςθ ςτακερϊν δικτφων ςχεδιαςμζνων για να παρζχουν ςτο κοινό υπθρεςίεσ 

ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, τθσ μεταφοράσ ι τθσ διανομισ θλεκτριςμοφ, ι 
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β) τροφοδότθςθ των εν λόγω δικτφων με θλεκτριςμό. 

4. Θ τροφοδότθςθ με θλεκτριςμό δικτφων που προορίηονται να παράςχουν υπθρεςίεσ ςτο κοινό από 

ανακζτοντα φορζα που δεν είναι ανακζτουςα αρχι δεν κεωρείται δραςτθριότθτα κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 3, όταν: 

α) θ παραγωγι θλεκτριςμοφ από τον ενδιαφερόμενο φορζα γίνεται διότι θ κατανάλωςι του είναι 

αναγκαία για τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ που δεν αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ 1 ι 3 του παρόντοσ 

άρκρου ι ςτα άρκρα 85 ζωσ 88του παρόντοσ νόμου και 

β) θ τροφοδότθςθ του δθμόςιου δικτφου εξαρτάται μόνον από τθν ιδιοκατανάλωςθ του φορζα και δεν 

υπερβαίνει το 30 % τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ενζργειασ του φορζα, με βάςθ το μζςο όρο των τριϊν (3) 

τελευταίων ετϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ ζτουσ. 

Άρκρο 
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Φδωρ 

(άρθρο 4 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1.  Το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

α) διάκεςθ ι εκμετάλλευςθ ςτακερϊν δικτφων ςχεδιαςμζνων για να παρζχουν ςτο κοινό υπθρεςίεσ 

ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, τθσ μεταφοράσ ι τθσ διανομισ πόςιμου φδατοσ, ι 

β) τροφοδότθςθ των εν λόγω δικτφων με πόςιμο φδωρ. 

2. Το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται επίςθσ ςτισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ι ςτουσ διαγωνιςμοφσ 

μελετϊν που διοργανϊνονται από τουσ φορείσ που αςκοφν δραςτθριότθτα οριηόμενθ ςτθν παράγραφο 

1, και τα οποία: 

α) ςυνδζονται με ζργα υδραυλικισ μθχανικισ, αρδευτικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν ζργων, εφόςον ο όγκοσ 

του φδατοσ που προορίηεται για εφοδιαςμό με πόςιμο φδωρ υπερβαίνει το 20 % του ςυνολικοφ όγκου 

φδατοσ που διατίκεται για τα εν λόγω ςχζδια ι εγκαταςτάςεισ άρδευςθσ ι αποςτράγγιςθσ, ι 

β) ςυνδζονται με τθν αποχζτευςθ ι τθν επεξεργαςία λυμάτων. 

3. Θ τροφοδότθςθ με πόςιμο φδωρ δικτφων που προορίηονται να παράςχουν υπθρεςίεσ ςτο κοινό από 

ανακζτοντα  φορζα που δεν είναι ανακζτουςα αρχι δεν κεωρείται ωσ δραςτθριότθτα κατά τθν ζννοια 

τθσ παραγράφου 1, όταν: 

α) θ παραγωγι πόςιμου φδατοσ από τον ενδιαφερόμενο φορζα γίνεται, διότι θ κατανάλωςι του είναι 

αναγκαία για τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ που δεν αναφζρεται ςτα άρκρα 84 ζωσ 88 του παρόντοσ 

νόμου και 

β) θ τροφοδότθςθ του δθμόςιου δικτφου εξαρτάται μόνον από τθν ιδιοκατανάλωςθ του φορζα και δεν 

υπερβαίνει το 30 % τθσ ςυνολικισ παραγωγισ πόςιμου φδατοσ του φορζα, με βάςθ το μζςο όρο των 

τριϊν (3) προθγουμζνων ετϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ ζτουσ. 
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Άρκρο 

86  

Υπθρεςίεσ μεταφορϊν 

(άρθρο 5 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθ διάκεςθ ι τθν 

εκμετάλλευςθ δικτφων που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτο κοινό ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν με 

ςιδθρόδρομο, αυτόματα ςυςτιματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ι καλϊδιο. 

Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ μεταφορϊν, κεωρείται ότι υφίςταται δίκτυο όταν θ υπθρεςία παρζχεται με 

τουσ όρουσ που ορίηονται από τθν αρμόδια αρχι, όπωσ εκείνοι που αφοροφν τισ ακολουκθτζεσ 

διαδρομζσ, τθ διακζςιμθ μεταφορικι ικανότθτα ι τθ ςυχνότθτα παροχισ τθσ υπθρεςίασ. 

2.  Το παρόν Μζροσ δεν εφαρμόηεται ςτουσ φορείσ που παρζχουν ςτο κοινό υπθρεςίεσ μεταφορϊν με 

λεωφορείο, οι οποίοι είχαν αποκλειςκεί από το πεδίο εφαρμογισ του π.δ/τοσ 57/2000 (Αϋ45) δυνάμει 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 αυτοφ, με το οποίο μεταφζρκθκε θ οδθγία 93/38/ΕΟΚ (άρκρο 2 παρ.4 

αυτισ ) ςτο ελλθνικό δίκαιο. 

Άρκρο 
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Ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ 

(άρθρο 6 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθν παροχι ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν ι, με βάςθ τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 ςτοιχείο γ) του παρόντοσ άρκρου, άλλων 

υπθρεςιϊν πλθν των ταχυδρομικϊν. 

2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Μζροσ και με τθν επιφφλαξθ τθσ του ν.2668/1998 (Α 282), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, νοοφνται ωσ: 

α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με ςυγκεκριμζνο παραλιπτθ, αποςτελλόμενο υπό τθν 

τελικι του μορφι, ανεξάρτθτα από το βάροσ του· τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πζραν των 

αντικειμζνων αλλθλογραφίασ, βιβλία, καταλόγουσ, εφθμερίδεσ, περιοδικά και ταχυδρομικά δζματα που 

περιζχουν αντικείμενα με ι χωρίσ εμπορικι αξία, ανεξάρτθτα από το βάροσ τουσ· 

β) «ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ»: υπθρεςίεσ που ςυνίςτανται ςτθ ςυλλογι, διαλογι, μεταφορά και 

διανομι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων. Στισ υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι εξισ: 

- “ανατικζμενεσ κατ’ αποκλειςτικότθτα ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ”: ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ που 

ανατίκενται ι μποροφν να ανατίκενται κατ’ αποκλειςτικότθτα βάςει του άρκρου 7 τθσ οδθγίασ 

97/67/ΕΚ, θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2668/1998 «Οργάνωςθ του τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 282), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3185/2003 «τροποποίθςθ του 

ν.2668/1998, εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2002/39/ΕΚ, ρυκμίςεισ κεμάτων του Οργανιςμοφ Ελλθνικά 
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Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ229). 

- “άλλεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ”: ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ που δεν επιτρζπεται να ανατίκενται κατ’ 

αποκλειςτικότθτα βάςει του άρκρου 7 τθσ οδθγίασ 97/67/ΕΚ, θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2668/1998 (Αϋ 282), όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3185/2003 (Αϋ229) και 

γ) “άλλεσ υπθρεςίεσ πλθν των ταχυδρομικϊν”: υπθρεςίεσ παρεχόμενεσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

- υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τθσ αλλθλογραφίασ (τόςο προγενζςτερεσ όςο και μεταγενζςτερεσ τθσ 

αποςτολισ, όπωσ “mailroom management services”), 

- υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ που ςυνδζονται με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρζχονται εξ ολ-

κλιρου με θλεκτρονικά μζςα (περιλαμβανομζνθσ τθσ αςφαλοφσ διαβίβαςθσ κωδικοποιθμζνων 

εγγράφων με θλεκτρονικά μζςα, τθσ διαχείριςθσ διευκφνςεων και τθσ διαβίβαςθσ ςυςτθμζνου 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), 

-  υπθρεςίεσ ςυνδεόμενεσ με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται ςτο ςτοιχείο α), όπωσ 

το διαφθμιςτικό ταχυδρομείο χωρίσ ςυγκεκριμζνο παραλιπτθ, 

- χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ ορίηονται ςτθν κατθγορία 6 του Ραραρτιματοσ XVΛΛ A του 

Ρροςαρτιματοσ Β και ςτο άρκρο 14παράγραφοσ 3 ςτοιχείο δ) του παρόντοσ νόμου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ των ταχυδρομικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ και των ταχυδρομικϊν 

μεταφορϊν πιςτϊςεων, 

- φιλοτελικζσ υπθρεςίεσ και 

- υπθρεςίεσ εφοδιαςτικισ διαχείριςθσ (υπθρεςίεσ που ςυνδυάηουν τθ φυςικι παράδοςθ και/ ι τθν 

εναποκικευςθ με άλλα μθ ταχυδρομικά κακικοντα), εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται από 

φορζα ο οποίοσ παρζχει επίςθσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ κατά τθν ζννοια του ςτοιχείου β) πρϊτθ και 

δεφτερθ περίπτωςθ, και εφόςον δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 91  

παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου, όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

Άρκρο 
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Αναηιτθςθ, εξόρυξθ και ςυλλογι πετρελαίου, αερίου, άνκρακα και άλλων ςτερεϊν καυςίμων - Διάκεςθ 

λιμζνων και αερολιμζνων ςε μεταφορείσ 

(άρθρο 7 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Το παρόν Μζροσ εφαρμόηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ εκμετάλλευςθσ μιασ γεωγραφικισ περιοχισ με 

ςκοπό: 

α) τθν αναηιτθςθ, εξόρυξθ και ςυλλογι πετρελαίου, αερίου, άνκρακα ι άλλων ςτερεϊν καυςίμων, ι 

β) τθ διάκεςθ αερολιμζνων, καλάςςιων λιμζνων ι λιμζνων εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ ι άλλων 

τερματικϊν ςτακμϊν μεταφορικϊν μζςων, ςε αεροπορικοφσ, καλάςςιουσ ι ποτάμιουσ μεταφορείσ. 
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Άρκρο 
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Συμβάςεισ που αφοροφν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

(άρθρο 9 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Σφμβαςθ για τθ διεξαγωγι περιςςότερων δραςτθριοτιτων ακολουκεί τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για 

τθ δραςτθριότθτα για τθν οποία προορίηεται κυρίωσ. Θ επιλογι μεταξφ τθσ ςφναψθσ μιασ μόνο 

ςφμβαςθσ και (τθσ ςφναψθσ) πολλϊν χωριςτϊν ςυμβάςεων δεν μπορεί να ζχει ωσ ςτόχο τθν 

καταςτρατιγθςθ τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ Μζρουσ όςο και των λοιπϊν διατάξεων του παρόντοσ 

νόμου. 

2. Εάν μία από τισ δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ, εμπίπτει ςτο παρόν 

Μζροσ και θ άλλθ εμπίπτει ςτο Δεφτερο Μζροσ και είναι αντικειμενικϊσ αδφνατον να προςδιοριςκεί για 

ποια δραςτθριότθτα προορίηεται κυρίωσ θ ςφμβαςθ, θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

του Δεφτερου Μζρουσ. 

3.Εάν μία από τισ δραςτθριότθτεσ, για τισ οποίεσ προορίηεται θ ςφμβαςθ, εμπίπτει ςτο παρόν Μζροσ 

και θ άλλθ δεν εμπίπτει ςτο παρόν Μζροσ ι το Δεφτερο Μζροσ του παρόντοσ νόμου και είναι 

αντικειμενικϊσ αδφνατον να προςδιοριςκεί για ποια δραςτθριότθτα προορίηεται κυρίωσ θ ςφμβαςθ, θ 

ςφμβαςθ ανατίκεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του παρόντοσ Μζρουσ. 

Άρκρο 
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Συμβάςεισ μεταξφ ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων ι κοινοπραξιϊν 

(άρθρα 23 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Υπό τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου, ο παρϊν νόμοσ 

δεν εφαρμόηεται ςτισ ςυμβάςεισ: 

α) τισ οποίεσ ςυνάπτει ανακζτων φορζασ με ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ, ι 

β) τισ οποίεσ ςυνάπτει κοινοπραξία, θ οποία ζχει ςυςτακεί αποκλειςτικά από διάφορουσ ανακζτοντεσ 

φορείσ με ςκοπό τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων, κατά τθν ζννοια των άρκρων 84 ζωσ 88 του παρόντοσ 

νόμου, με επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με ζναν από αυτοφσ τουσ ανακζτοντεσ φορείσ. 

2. Για τουσ ςκοποφσ του άρκρου αυτοφ, ωσ “ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ” νοείται κάκε επιχείρθςθ, τθσ 

οποίασ οι ετιςιοι λογαριαςμοί ζχουν ενοποιθκεί με τουσ λογαριαςμοφσ του ανακζτοντοσ φορζα 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμ. 83/349/ΕΟΚ ζβδομθσ οδθγίασ του Συμβουλίου, τθσ 13θσ 

Λουνίου 1983, βαςιηόμενθ ςτο άρκρο 44 παράγραφοσ 2 περίπτωςθ η) τθσ Συνκικθσ για τουσ 

ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (L 193) όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 2001/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 283), οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία με τισ διατάξεισ του άρκρου 42ε του κ.ν.2190/1920 (Α 37) «περί ανωνφμων εταιρειϊν», 
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όπωσ αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 33 του π.δ. 409/1986 (Α 191) και όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του ν.3460/2006 (Α 102) ι, ςτθν περίπτωςθ που οι φορείσ δεν εμπίπτουν ςτον παρόντα νόμο, 

κάκε επιχείρθςθ επί τθσ οποίασ ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αςκεί, άμεςα ι ζμμεςα, κυρίαρχθ 

επιρροι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 6παράγραφοσ 2 , ι θ οποία μπορεί να αςκεί κυρίαρχθ επιρροι 

επί του ανακζτοντοσ φορζα ι θ οποία υπόκειται, από κοινοφ με τον ανακζτοντα  φορζα, ςτθν κυρίαρχθ 

επιρροι μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ λόγω τθσ ιδιοκτθςίασ, χρθματοδοτικισ ςυμμετοχισ ι των κανόνων που 

τθ διζπουν. 

3. Θ παράγραφοσ 1 εφαρμόηεται: 

α) ςτισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, εφόςον το 80% τουλάχιςτον του μζςου κφκλου εργαςιϊν που 

πραγματοποίθςε θ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν τελευταία τριετία ςτον τομζα των υπθρεςιϊν 

προζρχεται από τθν παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν ςτισ επιχειριςεισ, με τισ οποίεσ ςυνδζεται· 

β) ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, εφόςον το 80% τουλάχιςτον του μζςου κφκλου εργαςιϊν που 

πραγματοποίθςε θ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν τελευταία τριετία ςτον τομζα των προμθκειϊν 

προζρχεται από τθν παροχι αυτϊν των προμθκειϊν ςτισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνδζεται· 

γ) ςτισ ςυμβάςεισ ζργων, εφόςον το 80% τουλάχιςτον του μζςου κφκλου εργαςιϊν που 

πραγματοποίθςε θ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν τελευταία τριετία ςτον τομζα των ζργων 

προζρχεται από τθν παροχι αυτϊν των ζργων ςτισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνδζεται. 

Πταν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία δθμιουργίασ τθσ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, δεν είναι διακζςιμοσ ο κφκλοσ εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία, θ επιχείρθςθ 

αρκεί να αποδεικνφει ότι θ πραγματοποίθςθ του κφκλου εργαςιϊν που αναφζρεται ςτα ςτοιχεία α), β) 

ι γ), είναι πικανι, ιδίωσ με προβολι δραςτθριοτιτων. 

Πταν θ ίδια ι παρόμοιεσ υπθρεςίεσ, προμικειεσ ι ζργα παρζχονται από περιςςότερεσ από μία 

επιχειριςεισ ςυνδεδεμζνεσ με τον ανακζτοντα  φορζα, για τον υπολογιςμό των προαναφερόμενων 

ποςοςτϊν λαμβάνεται υπόψθ ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν που προκφπτει αντιςτοίχωσ από τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, προμθκειϊν ι ζργων εκ μζρουσ των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων. 

4.  Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται ςτισ ςυμβάςεισ: 

α) τισ οποίεσ ςυνάπτει κοινοπραξία, θ οποία ζχει ςυςτακεί αποκλειςτικά από διάφορουσ ανακζτοντεσ 

φορείσ, με ςκοπό τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων κατά τθν ζννοια των άρκρων 84 ζωσ 87, με ζναν από 

αυτοφσ τουσ ανακζτοντεσ φορείσ, ι 

β) τισ οποίεσ ςυνάπτει ανακζτων φορζασ με μια τζτοια κοινοπραξία ςτθν οποία ςυμμετζχει, με τθν 

προχπόκεςθ ότι θ κοινοπραξία ζχει ςυςτακεί με ςκοπό τθν άςκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ 

επί περίοδο τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν και ότι θ ςυςτατικι πράξθ τθσ κοινοπραξίασ ορίηει ότι οι 

ανακζτοντεσ φορείσ, που τθν ςυγκροτοφν, ςυμμετζχουν ςε αυτιν τουλάχιςτον για τθν εν λόγω περίοδο. 

5. Οι ανακζτοντεσ φορείσ κοινοποιοφν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατόπιν αιτιςεϊσ τθσ, τισ ακόλουκεσ 
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πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των παραγράφων 1, 3 και 4: 

α) τισ επωνυμίεσ των επιχειριςεων ι κοινοπραξιϊν για τισ οποίεσ πρόκειται 

β) τθ φφςθ και τθν αξία των οριηόμενων ςυμβάςεων· 

γ) τα ςτοιχεία που θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κρίνει απαραίτθτα για να αποδείξει ότι οι ςχζςεισ μεταξφ του 

ανακζτοντοσ φορζα και τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, ςτθν οποία ανατίκενται οι ςυμβάςεισ, 

ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου. 
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Διαδικαςία για τον προςδιοριςμό του κατά πόςον δεδομζνθ δραςτθριότθτα είναι απευκείασ 

εκτεκειμζνθ ςτον ανταγωνιςμό 

(άρθρο 30 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ςυμβάςεισ με αντικείμενο τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ οριηόμενθσ ςτα άρκρα 84ζωσ 88δεν 

υπόκεινται ςτον παρόντα νόμο, εάν θ δραςτθριότθτα, ςτθν Ελλάδα, είναι απευκείασ εκτεκειμζνθ ςτον 

ανταγωνιςμό ςε αγορζσ ςτισ οποίεσ θ πρόςβαςθ δεν είναι περιοριςμζνθ. 

2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, προκειμζνου να κακοριςκεί εάν μια δραςτθριότθτα είναι 

απευκείασ εκτεκειμζνθ ςτον ανταγωνιςμό, αποφαςίηεται κατόπιν κριτθρίων τα οποία είναι ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ περί ανταγωνιςμοφ τθσ Συνκικθσ ΕΕ, όπωσ τα χαρακτθριςτικά των ςυγκεκριμζνων 

αγακϊν ι υπθρεςιϊν, θ φπαρξθ εναλλακτικϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν, οι τιμζσ και θ πραγματικι ι 

δυνθτικι παρουςία περιςςότερων του ενόσ προμθκευτϊν των εν λόγω αγακϊν ι παρόχων των εν λόγω 

υπθρεςιϊν. 

3. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, θ πρόςβαςθ ςε μια αγορά κεωρείται ότι δεν περιορίηεται εάν 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΧΛ του 

Ρροςαρτιματοσ Β. 

Πταν δεν είναι δυνατόν να ςυναχκεί το τεκμιριο ότι υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε δεδομζνθ αγορά 

βάςει του πρϊτου εδαφίου, πρζπει να αποδεικνφεται ότι θ πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω αγορά είναι 

ελεφκερθ εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου. 

4. Πταν το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει ότι, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3, θ παράγραφοσ 1 ζχει 

εφαρμογι ςε δεδομζνθ δραςτθριότθτα, απευκφνεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθσ γνωςτοποιεί 

όλα τα ςυναφι περιςτατικά, και, ιδίωσ, κάκε νομοκετικι, κανονιςτικι ι διοικθτικι διάταξθ ι ςυμφωνία 

που αφορά ςτθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςυνοδευόμενα, 

ενδεχομζνωσ, από τθ κζςθ που ζλαβε ανεξάρτθτθ εκνικι αρχι, θ οποία είναι αρμόδια για τθν εν λόγω 

δραςτθριότθτα.  

Αντίγραφο του φακζλου που υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι, κοινοποιείται ςτθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 

του άρκρου 2. 



 

[81] 

Οι ςυμβάςεισ με αντικείμενο τθν άςκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ δεν υπόκεινται πλζον ςτο 

παρόν διάταγμα: 

- εάν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκδϊςει απόφαςθ ςχετικά με τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ παραγράφου 

1, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 30 τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

προβλζπεται ςτθν παράγραφο αυτι, ι δεν εκδϊςει απόφαςθ ςχετικά με αυτι τθ δυνατότθτα 

εφαρμογισ εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνθ αγορά τεκμαίρεται με βάςθ το πρϊτο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ, και όπου μια ανεξάρτθτθ εκνικι αρχι που είναι αρμόδια για 

τθ ςχετικι δραςτθριότθτα ζχει προςδιορίςει τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1, οι 

ςυμβάςεισ που προορίηονται για τθν άςκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ δεν υπόκεινται πλζον 

ςτον  παρόντα νόμο, εάν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ζχει καταλιξει ςτθν αδυναμία εφαρμογισ τθσ 

παραγράφου 1 με απόφαςθ που λαμβάνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 30 τθσ 

Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και εντόσ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο αυτι. 

5. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να ηθτοφν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι να προςδιορίςει ότι, ςε 

δεδομζνθ δραςτθριότθτα ζχει εφαρμογι θ παράγραφοσ 1, με απόφαςθ βάςει τθσ παραγράφου 6 του 

άρκρου 30 τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενθμερϊνει αμζςωσ τθν ενδιαφερόμενθ 

αρχι. 

Το αρμόδιο Υπουργείο ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθρουμζνων των παραγράφων 2 και 3, για 

όλα τα ςυναφι περιςτατικά, και, ιδίωσ, για κάκε νομοκετικι, κανονιςτικι ι διοικθτικι διάταξθ ι 

ςυμφωνία που αφορά ςτθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, 

ςυνοδευόμενα ενδεχομζνωσ, από τθ κζςθ που ζλαβε θ ανεξάρτθτθ εκνικι αρχι που είναι αρμόδια για 

τθ ςχετικι δραςτθριότθτα. 

Εάν, μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 30 τθσ Οδθγίασ 

2004/17/ΕΚ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ζχει εκδϊςει απόφαςθ ςχετικά με τθν δυνατότθτα εφαρμογισ 

τθσ παραγράφου 1 ςε δεδομζνθ δραςτθριότθτα, θ παράγραφοσ 1 τεκμαίρεται εφαρμοςτζα. 

6. Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ κακϊσ και τθσ παραγράφου 6 

του άρκρου 30 τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ κακορίηονται ςτθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Λανουαρίου 

2005/15/ΕΚ (L 7), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛΛ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΑΝΑΚΕΣΘΣ 

ΤΜΘΜΑ ΡΩΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΑΝΑΚΕΣΘΣ 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α 

ΟΟΛ ΡΟΣΦΥΓΘΣ ΣΤΘΝ ΑΝΟΛΚΤΘ Ι ΚΛΕΛΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ Ι ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 
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ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ 
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Χρθςιμοποίθςθ ανοικτισ ι κλειςτισ διαδικαςίασ ι διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ με ι χωρίσ προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ 

(άρθρo 40 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, ζργων και υπθρεςιϊν, οι ανακζτοντεσ φορείσ 

εφαρμόηουν τισ διαδικαςίεσ που είναι προςαρμοςμζνεσ ςτουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου. 

2. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να επιλζγουν οποιαδιποτε από τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται 

ςτο άρκρο 2παράγραφοσ 13 ςτοιχεία α), β) ι δ), εφόςον, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3, ζχει 

προκθρυχκεί διαγωνιςμόσ, δυνάμει του άρκρου 96 του παρόντοσ νόμου . 

3. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν μια διαδικαςία χωρίσ προθγοφμενθ προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) εάν, φςτερα από διαδικαςία με προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, δεν υποβλικθκε καμία 

προςφορά ι καμία από τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ δεν είναι κατάλλθλθ ι εάν δεν υπάρχει κανείσ 

υποψιφιοσ, εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιαςτικά οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) εάν θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αποκλειςτικά για λόγουσ ζρευνασ, δοκιμϊν, μελζτθσ ι 

ανάπτυξθσ και όχι με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ κζρδουσ ι τθν ανάκτθςθ των δαπανϊν ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ και ςτο βακμό που θ ςφναψθ μιασ τζτοιασ ςφμβαςθσ δεν κίγει τθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 

για τισ επόμενεσ ςυμβάςεισ που κα επιδιϊκουν, ιδίωσ, αυτοφσ τουσ ςκοποφσ· 

γ) εάν, για λόγουσ τεχνικοφσ ι καλλιτεχνικοφσ ι ςχετικοφσ με τθν προςταςία αποκλειςτικϊν 

δικαιωμάτων, θ ςφμβαςθ μπορεί να ανατεκεί μόνο ςε οριςμζνο οικονομικό φορζα· 

δ) ςτο βακμό που είναι απολφτωσ απαραίτθτοσ, εάν, λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε 

γεγονότα απρόβλεπτα για τουσ ανακζτοντεσ φορείσ, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που 

προβλζπονται για τισ ανοικτζσ ι κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ι τισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ. 

ε) ςτθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων προμθκειϊν για ςυμπλθρωματικζσ παραδόςεισ εκ μζρουσ του 

αρχικοφ προμθκευτι, οι οποίεσ προορίηονται είτε για τθ μερικι ανανζωςθ προμθκειϊν ι 

εγκαταςτάςεων τρζχουςασ χριςθσ είτε για τθν επζκταςθ υφιςταμζνων προμθκειϊν ι εγκαταςτάςεων, 

εφόςον θ αλλαγι προμθκευτι κα υποχρζωνε τον ανακζτοντα  φορζα να προμθκευκεί υλικό με 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, γεγονόσ που κα μποροφςε να οδθγιςει ςε αςυμβατότθτα ι ςε 

δυςανάλογεσ τεχνικζσ δυςχζρειεσ ωσ προσ τθ χριςθ ι τθ ςυντιρθςθ. 

ςτ) για ςυμπλθρωματικά ζργα ι υπθρεςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αρχικά κατακυρωκείςα 

μελζτθ οφτε ςτθν αρχικά ςυναφκείςα ςφμβαςθ αλλά τα οποία, λόγω μθ προβλζψιμων περιςτάςεων, 

ζχουν καταςτεί απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ανατίκενται 
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ςτον εργολιπτθ ι τον πάροχο υπθρεςιϊν που εκτελεί τθν αρχικι ςφμβαςθ, όταν τα εν λόγω 

ςυμπλθρωματικά ζργα ι υπθρεςίεσ δεν μποροφν να διαχωριςκοφν, τεχνικϊσ ι οικονομικϊσ, από τθν 

κφρια ςφμβαςθ χωρίσ να δθμιουργθκοφν μείηονα προβλιματα ςτουσ ανακζτοντεσ φορείσ, ι όταν τα εν 

λόγω ςυμπλθρωματικά ζργα ι υπθρεςίεσ, αν και μποροφν να διαχωριςκοφν από τθν εκτζλεςθ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ, είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςι τθσ. 

η) ςτθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων ζργων, για νζα ζργα που ςυνίςτανται ςτθν επανάλθψθ παρόμοιων 

εργαςιϊν και ανατίκενται ςτον εργολιπτθ, ςτον οποίο οι ίδιοι ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν ανακζςει 

προγενζςτερθ ςφμβαςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ζργα αυτά είναι ςφμφωνα με μια βαςικι μελζτθ και 

ότι για τθ μελζτθ αυτι ζχει ςυναφκεί μια πρϊτθ ςφμβαςθ ζπειτα από προκιρυξθ διαγωνιςμοφ· τθ 

ςτιγμι που προκθρφςςεται ο διαγωνιςμόσ για τθν πρϊτθ μελζτθ, πρζπει να επιςθμαίνεται ότι υπάρχει 

θ δυνατότθτα προςφυγισ ςτθν εν λόγω διαδικαςία, το δε ποςό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ για τθ 

ςυνζχιςθ των ζργων λαμβάνεται υπόψθ από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

των άρκρων 10παράγραφοσ 2. ΛΛ και 12 του παρόντοσ νόμου· 

θ) εάν πρόκειται για προμικειεσ που είναι ειςθγμζνεσ και αγοράηονται ςε χρθματιςτιριο 

εμπορευμάτων. 

κ) για τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται βάςει ςυμφωνίασ-πλαιςίου, εφόςον πλθροφται θ προχπόκεςθ 

του άρκρου 95, παράγραφοσ 2 του παρόντοσ νόμου.· 

ι) για τισ αγορζσ ευκαιρίασ, όταν, με τθν αξιοποίθςθ μιασ ιδιαίτερα ευνοϊκισ ευκαιρίασ που 

παρουςιάηεται για πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, μποροφν να αποκτθκοφν προμικειεσ ςε τιμι πολφ 

χαμθλότερθ από τισ τιμζσ που επικρατοφν ςυνικωσ ςτθν αγορά. 

ια) για τθν αγορά προμθκειϊν, υπό όρουσ ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ, είτε από προμθκευτι που παφει 

οριςτικά τθν εμπορικι δραςτθριότθτά του είτε από το ςφνδικο ι τον εκκακαριςτι πτϊχευςθσ, 

δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ, αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ· 

ιβ)  όταν θ ςχετικι ςφμβαςθ υπθρεςιϊν ζπεται διαγωνιςμοφ μελετϊν που ζχει διοργανωκεί ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και πρζπει, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ, να ανατεκεί ςτο 

νικθτι ι ςε ζναν από τουσ νικθτζσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ· για τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, όλοι οι 

νικθτζσ του διαγωνιςμοφ πρζπει να καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ. 
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Ανακοίνωςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

(άρθρo 35 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ ανακοινϊνουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ που ενδιαφζρονται για τθν 

ανάλθψθ ςφμβαςθσ, κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςυςτθματικά ςτισ 

ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ζργων ι υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ ανακζτουν, ι τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτισ 
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οποίεσ προτίκενται να παραπζμψουν, για τισ ςυμβάςεισ που αποτελοφν αντικείμενο περιοδικισ 

ενδεικτικισ προκιρυξθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 98παράγραφοσ 1 του παρόντοσ. 

2. Πταν αυτζσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακορίηονται ςτα ζγγραφα που τίκενται ςτθ διάκεςθ των 

ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων, αρκεί θ παραπομπι ςτα εν λόγω ζγγραφα. 
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Εναλλακτικζσ προςφορζσ 

(άρθρo 36 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Πταν θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 

άποψθ προςφοράσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να λαμβάνουν υπόψθ τισ εναλλακτικζσ προςφορζσ 

που υποβάλλουν οι προςφζροντεσ, εφόςον οι προςφορζσ αυτζσ ανταποκρίνονται ςτισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που ζχουν ορίςει οι εν λόγω ανακζτοντεσ φορείσ. 

Στθν προκιρυξθ ι ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, οι ανακζτοντεσ φορείσ μνθμονεφουν εάν επιτρζπουν ι 

όχι τισ εναλλακτικζσ προςφορζσ και, εφόςον τισ επιτρζπουν, αναφζρουν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

που πρζπει να πλθροφν οι εναλλακτικζσ προςφορζσ κακϊσ και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν 

παρουςίαςι τουσ. 

2. Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν, οι ανακζτοντεσ φορείσ 

που ζχουν επιτρζψει εναλλακτικζσ προςφορζσ δυνάμει τθσ παραγράφου 1, δεν μποροφν να 

απορρίπτουν εναλλακτικι προςφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, κα οδθγιςει αντίςτοιχα είτε 

ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν και όχι ςφμβαςθσ προμθκειϊν, είτε ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

προμθκειϊν και όχι ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β 

ΣΥΜΦΩΝΛΕΣ-ΡΛΑΛΣΛΑ 

Άρκρο 
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Συμφωνίεσ-πλαίςιο 

(άρθρo 14 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να κεωροφν ςυμφωνία-πλαίςιο, ωσ ςφμβαςθ κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 2, παράγραφοσ 2 και να εφαρμόηουν για τθν ανάκεςι τθσ τον παρόντανόμο. 

2. Πταν οι ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν ςυνάψει ςυμφωνία - πλαίςιο ςφμφωνα με τον παρόντανόμο, 

μποροφν να εφαρμόηουν το άρκρο 92παράγραφοσ 3 ςθμείο κ) όταν ςυνάπτουν ςυμβάςεισ που 

βαςίηονται ςτθ ςυμφωνία αυτι. 

3. Πταν μια ςυμφωνία-πλαίςιο δεν ζχει ςυναφκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ, 

οι ανακζτοντεσ φορείσ δεν μποροφν να εφαρμόηουν το άρκρο 92παράγραφοσ 3 ςθμείο κ του παρόντοσ 
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νόμου. 

4. Οι ανακζτοντεσ φορείσ δεν μποροφν να προςφεφγουν ςτισ ςυμφωνίεσ-πλαίςιο καταχρθςτικά κατά 

τρόπο που να εμποδίηει, να περιορίηει ι να νοκεφει τον ανταγωνιςμό. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ 
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Ρροκθρφξεισ που χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςο ζναρξθσ διαγωνιςμοφ 

(άρθρo 42 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Στθν περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, ζργων ι υπθρεςιϊν, ο διαγωνιςμόσ αρχίηει με τθν ζκδοςθ: 

α) περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ, όπωσ αναφζρεται ςτο παράρτθμα XV Α του Ρροςαρτιματοσ Β, ι 

β) προκιρυξθσ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προεπιλογισ, όπωσ αναφζρεται ςτο παράρτθμα XIV του 

Ρροςαρτιματοσ Β, ι 

γ) προκιρυξθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτο παράρτθμα XIIΛ του Ρροςαρτιματοσ Β, μζροσ A, B ι Γ 

του Β. 

2. Στθν περίπτωςθ των δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν, ο διαγωνιςμόσ για το ςφςτθμα αρχίηει με τθν 

ζκδοςθ τθσ προκιρυξθσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο γ), ενϊ ο διαγωνιςμόσ για τισ 

ςυμβάςεισ που βαςίηονται ςε τζτοια ςυςτιματα αρχίηει μζςω τθσ απλουςτευμζνθσ προκιρυξθσ που 

αναφζρεται ςτο παράρτθμα ΧΛΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Β, μζροσ Δ. 

3. Πταν ο διαγωνιςμόσ αρχίηει μζςω περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ: 

α) θ προκιρυξθ πρζπει να αναφζρει ειδικά τα ζργα, τισ προμικειεσ ι τισ υπθρεςίεσ που αποτελοφν το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να ςυναφκεί· 

β) θ προκιρυξθ πρζπει να αναφζρει ότι θ ςφμβαςθ αυτι κα ςυναφκεί με κλειςτι διαδικαςία ι 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ εκ των υςτζρων δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και να 

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να εκδθλϊςουν γραπτϊσ το ενδιαφζρον τουσ και 

γ) πρζπει να ζχει δθμοςιευκεί ςφμφωνα με το παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β το πολφ δϊδεκα 

(12) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ, θ οποία αναφζρεται ςτο άρκρο 

102παράγραφοσ 4 του παρόντοσ νόμου. Ο ανακζτων φορζασ τθρεί τισ προκεςμίεσ του άρκρου 100 του 

νόμου αυτοφ . 
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Σφνταξθ και λεπτομζρειεσ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων 

(άρθρo 44 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα 
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παραρτιματα ΧΛΛΛ, ΧΛV, XV Α, XV Β και XVI του Ρροςαρτιματοσ Β και, ενδεχομζνωσ, κάκε επί πλζον 

πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ από τον ανακζτοντα  φορζα, ςφμφωνα με τα τυποποιθμζνα ζντυπα 

που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 68 παράγραφοσ 2 τθσ 

Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ διαδικαςία. 

2. Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ που αποςτζλλονται από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, διαβιβάηονται είτε με θλεκτρονικά μζςα, ςτθ μορφι και ςφμφωνα με τισ 

λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ του Ραραρτιματοσ ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β, ςθμείο 3, είτε με άλλα μζςα. 

Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 96, 98 και 99 δθμοςιεφονται 

ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά δθμοςίευςθσ του παραρτιματοσ ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β 

ςθμείο 1 ςτοιχεία α) και β). 

3. Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ που καταρτίηονται και αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, 

ςφμφωνα με τθ μορφι και τισ λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ του παραρτιματοσ ΧΧ ςθμείο 3, δθμοςιεφονται 

το πολφ πζντε (5) θμζρεσ από τθν αποςτολι τουσ. 

Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ, οι οποίεσ δεν αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τθ 

μορφι και τισ λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β 

ςθμείο 3, δθμοςιεφονται εντόσ δϊδεκα (12) θμερϊν το αργότερο μετά τθν αποςτολι τουσ. Ωςτόςο, ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και κατ’ αίτθςθ του ανακζτοντοσ φορζα, οι προκθρφξεισ διαγωνιςμοφ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 96παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) δθμοςιεφονται εντόσ πζντε (5) θμερϊν, εφόςον θ 

προκιρυξθ ζχει αποςταλεί με τθλεομοιοτυπία. 

4. Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ δθμοςιεφονται αναλυτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και αυκεντικό 

κεωρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δθμοςιεφεται ςτθ γλϊςςα αυτι. Μια περίλθψθ των 

ςθμαντικότερων ςτοιχείων κάκε προκιρυξθσ ι γνωςτοποίθςθσ δθμοςιεφεται και ςτισ λοιπζσ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε.. Θ δαπάνθ τθσ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι βαρφνει τθν Ζνωςθ. 

5. Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ και το περιεχόμενό τουσ δεν μποροφν να δθμοςιοποιοφνται πριν 

από τθν θμερομθνία αποςτολισ τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ που δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο δεν πρζπει να 

περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ άλλεσ πζραν εκείνων που περιζχονται ςτισ προκθρφξεισ και 

γνωςτοποιιςεισ που αποςτζλλονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι δθμοςιεφονται ςτο “προφίλ 

αγοραςτι” ςφμφωνα με το άρκρο98  παράγραφοσ 1, πρϊτο εδάφιο, πρζπει δε να αναφζρουν τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ι γνωςτοποίθςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι τθσ 

δθμοςίευςθσ ςτο “προφίλ αγοραςτι”. 

Οι ενδεικτικζσ περιοδικζσ προκθρφξεισ δεν μποροφν να δθμοςιεφονται ςτο “προφίλ αγοραςτι” πριν να 

αποςταλεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ γνωςτοποίθςθ που ανακοινϊνει τθ δθμοςίευςι τουσ με τθ 
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μορφι αυτι. Επίςθσ πρζπει να αναφζρουν τθν θμερομθνία τθσ εν λόγω αποςτολισ. 

6. Οι ανακζτοντεσ φορείσ πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι είναι ςε κζςθ να αποδείξουν τθν θμερομθνία 

αποςτολισ των προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων. 

7. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι χορθγεί ςτον ανακζτοντα  φορζα βεβαίωςθ τθσ δθμοςίευςθσ των 

πλθροφοριϊν που τθσ διαβίβαςε, αναφζροντασ τθν θμερομθνία τθσ εν λόγω δθμοςίευςθσ. Θ βεβαίωςθ 

αυτι ςυνιςτά απόδειξθ τθσ δθμοςίευςθσ. 

8. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να δθμοςιεφουν ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 ζωσ 7, 

προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ για τισ οποίεσ δεν ιςχφει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ βάςει του 

παρόντοσ διατάγματοσ. 
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Ρεριοδικζσ ενδεικτικζσ προκθρφξεισ και προκθρφξεισ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προεπιλογισ 

(άρθρo 41 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1 Οι ανακζτοντεσ φορείσ γνωςτοποιοφν τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο, μζςω περιοδικισ ενδεικτικισ 

προκιρυξθσ, θ οποία αναφζρεται ςτο παράρτθμα XVΑ του Ρροςαρτιματοσ Β, και δθμοςιεφεται από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι από τουσ ίδιουσ τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτο “προφίλ αγοραςτι”, όπωσ 

ορίηεται ςτο παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β ςθμείο 2 ςτοιχείο β): 

α) όταν πρόκειται για προμικειεσ, τθν εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων ι των ςυμφωνιϊν - 

πλαιςίων ανά ομάδεσ προϊόντων, τισ οποίεσ προτίκενται να ςυνάψουν κατά τουσ δϊδεκα (12) 

επόμενουσ μινεσ, εφόςον θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των 

άρκρων 10, παράγραφοσ 2.ΛΛ και 12 του παρόντοσ νόμου, ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 750.000 ευρϊ. 

Οι ομάδεσ των προϊόντων κακορίηονται από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ με παραπομπι ςτθν 

ονοματολογία CPV· 

β) όταν πρόκειται για υπθρεςίεσ, τθν εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων ι των ςυμφωνιϊν-

πλαιςίων για κακεμία από τισ απαρικμοφμενεσ ςτο παράρτθμα XVIΛ A του Ρροςαρτιματοσ Β κατθγορίεσ 

υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ προτίκενται να ςυνάψουν κατά τουσ δϊδεκα (12) επόμενουσ μινεσ, εφόςον θ εν 

λόγω εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των άρκρων 10, παράγραφοσ 

2.ΛΛ και 12 του παρόντοσ νόμου, ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 750.000 ευρϊ· 

γ) όταν πρόκειται για ζργα, τα κφρια χαρακτθριςτικά των ςυμβάςεων ζργων ι των ςυμφωνιϊν-πλαιςίων 

που οι ανακζτοντεσ φορείσ προτίκενται να ανακζςουν κατά τουσ δϊδεκα επόμενουσ μινεσκαι των 

οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία ιςοφται με ι υπερβαίνει το κατϊτατο όριο που αναφζρεται ςτο άρκρο 10, 

παράγραφοσ 2.ΛΛ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 12 του παρόντοσ νόμου. 

Οι προκθρφξεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) και β) αποςτζλλονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι 

δθμοςιεφονται ςτο “προφίλ αγοραςτι”, το ταχφτερο δυνατόν, μετά τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ. 
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Θ προκιρυξθ που αναφζρεται ςτο ςτοιχείο γ) αποςτζλλεται ςτθν Επιτροπι ι δθμοςιεφεται ςτο «προφίλ 

αγοραςτι», το ταχφτερο δυνατόν, μετά τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ εργαςιϊν ςτο οποίο 

εντάςςονται οι ςυμβάςεισ ζργων ι οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο, τισ οποίεσ οι ανακζτοντεσ φορείσ 

προτίκενται να ςυνάψουν. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ που δθμοςιεφουν τθν περιοδικι ενδεικτικι προκιρυξθ ςτο “προφίλ αγοραςτι” 

τουσ, διαβιβάηουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με θλεκτρονικό τρόπο, ςφμφωνα με τθ μορφι και τισ 

λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ που προβλζπονται ςτο παράρτθμα ΧΧ, ςθμείο 3, γνωςτοποίθςθ με τθν οποία 

ανακοινϊνουν τθ δθμοςίευςθ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ ςτο “προφίλ αγοραςτι”. 

Θ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτικι μόνον 

εφόςον οι ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν επιλζξει τισ ςυντετμθμζνεσ προκεςμίεσ παραλαβισ των 

προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 100  παράγραφοσ 4 του παρόντοσ νόμου. 

Θ παροφςα παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ χωρίσ προθγοφμενθ προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ. 

2. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν, ιδίωσ, να δθμοςιεφουν ι να ανακζτουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

τθ δθμοςίευςθ, περιοδικϊν ενδεικτικϊν προκθρφξεων με αντικείμενο ςθμαντικά ζργα, χωρίσ να 

επαναλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ περιλθφκεί ςε προθγοφμενθ περιοδικι ενδεικτικι 

προκιρυξθ, εφόςον αναφζρεται ευκρινϊσ ότι οι προκθρφξεισ αυτζσ είναι ςυμπλθρωματικζσ. 

3. Πταν οι ανακζτοντεσ φορείσ επιλζγουν να εφαρμόςουν ςφςτθμα προεπιλογισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 107 του παρόντοσ νόμου , ςυντάςςεται προκιρυξθ, ςφμφωνα με το τυποποιθμζνο υπόδειγμα 

προκιρυξθσ, που περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα ΧΛV του Ρροςαρτιματοσ Β, θ οποία αναφζρει το 

ςκοπό, τον οποίο εξυπθρετεί το ςφςτθμα προεπιλογισ, και τισ λεπτομζρειεσ τθσ πρόςβαςθσ ςτουσ 

κανόνεσ που το διζπουν. Πταν το ςφςτθμα ζχει διάρκεια άνω των τριϊν (3) ετϊν, θ προκιρυξθ πρζπει 

να δθμοςιεφεται ετθςίωσ. Πταν το ςφςτθμα ζχει μικρότερθ διάρκεια, αρκεί θ αρχικι προκιρυξθ. 

Άρκρο 

99  

Γνωςτοποιιςεισ για ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί 

(άρθρo 43 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ, οι οποίοι ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο, αποςτζλλουν τθ 

γνωςτοποίθςθ που αφορά ςτισ ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα XVΛ 

του Ρροςαρτιματοσ Β. Θ γνωςτοποίθςθ αυτι αποςτζλλεται υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηει θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 68, παράγραφοσ 2 τθσ υπ’ αρικμ. 

2004/17/ΕΚ οδθγίασ, εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ ςφναψθ τθσ 

ςυμφωνίασ- πλαιςίου. 

Στθν περίπτωςθ ςυμφωνιϊν- πλαιςίων που ςυνάπτονται ςφμφωνα με το άρκρο 95παράγραφοσ 2, οι 
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ανακζτοντεσ φορείσ απαλλάςςονται από τθν αποςτολι γνωςτοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 

ανάκεςθσ για κάκε ςφμβαςθ που βαςίηεται ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ αποςτζλλουν τθ γνωςτοποίθςθ με τα αποτελζςματα τθσ ςφναψθσ των 

ςυμβάςεων που βαςίηονται ςε δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν, το αργότερο δφο (2) μινεσ μετά τθ ςφναψθ 

κάκε ςφμβαςθσ. Μποροφν ωςτόςο να ςυγκεντρϊνουν τισ προκθρφξεισ αυτζσ ςε τριμθνιαία βάςθ. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ, αποςτζλλουν τισ ςυγκεντρωμζνεσ γνωςτοποιιςεισ εντόσ δφο (2) μθνϊν το 

αργότερο μετά τθ λιξθ εκάςτου τριμινου. 

2. Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςφμφωνα με το παράρτθμα XVΛ του Ρροςαρτιματοσ Β και 

προορίηονται να δθμοςιευκοφν, δθμοςιεφονται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΧΧ Ρροςαρτιματοσ Β. Θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςζβεται τον ευαίςκθτο εμπορικό χαρακτιρα που τυχόν επικαλοφνται οι 

ανακζτοντεσ φορείσ κατά τθ διαβίβαςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςχετικά με τον αρικμό των 

υποβλθκειςϊν προςφορϊν, τθν ταυτότθτα των οικονομικϊν φορζων και τισ τιμζσ. 

3. Πταν οι ανακζτοντεσ φορείσ ςυνάπτουν ςφμβαςθ υπθρεςιϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ (“Σφμβαςθ Ερ. 

και Αν.”) με διαδικαςία χωρίσ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 92παράγραφοσ 3 

ςτοιχείο β) του παροντοσ νόμου, μποροφν να περιορίηουν τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να παρζχονται 

ςφμφωνα με το παράρτθμα XVΛ του Ρροςαρτιματοσ Β ςχετικά με τθ φφςθ και τθν ποςότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτθν ζνδειξθ “υπθρεςίεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ”. 

Πταν οι ανακζτοντεσ φορείσ ςυνάπτουν ςφμβαςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, θ οποία δεν μπορεί να 

ςυναφκεί με διαδικαςία χωρίσ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 92παράγραφοσ 3 

ςτοιχείο β) του παρόντοσ νόμου, μποροφν να περιορίηουν τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να παρζχονται 

ςφμφωνα με το παράρτθμα XVΛ του Ρροςαρτιματοσ Β ςχετικά με τθ φφςθ και τθν ποςότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν, εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο για λόγουσ εμπορικοφ απορριτου. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ μεριμνοφν ώςτε οι πληροφορίεσ που δημοςιεφονται 

ςχετικά με αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιςτον εξίςου λεπτομερείσ με εκείνεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, θ οποία ζχει δθμοςιευκεί ςφμφωνα με το άρκρο 

97παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου. 

Πταν εφαρμόηουν ςφςτθμα προεπιλογισ, οι ανακζτοντεσ φορείσ μεριμνοφν, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

ϊςτε οι εν λόγω πλθροφορίεσ να είναι τουλάχιςτον εξίςου λεπτομερείσ με τθν κατθγορία που ορίηεται 

ςτο μθτρϊο των προεπιλεγμζνων παρόχων υπθρεςιϊν, το οποίο καταρτίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 

107παράγραφοσ 7 του παρόντοσ νόμου . 

4. Στισ περιπτϊςεισ των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται για υπθρεςίεσ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

παράρτθμα XVIΛ B του Ρροςαρτιματοσ Β, οι ανακζτοντεσ φορείσ αναφζρουν ςτθν προκιρυξθ εάν 

δζχονται τθ δθμοςίευςι τουσ. 

5.Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςφμφωνα με το παράρτθμα XVΛ του Ρροςαρτιματοσ Β και 
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δθλϊνονται ωσ μθ δθμοςιεφςιμεσ, δθμοςιεφονται μόνο ςε απλουςτευμζνθ μορφι και ςφμφωνα με το 

παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. 

Άρκρο 

100  

Ρροκεςμίεσ παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ και παραλαβισ των προςφορϊν 

(άρθρo 45 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1.  Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι 

ανακζτοντεσ φορείσ λαμβάνουν υπόψθ ιδίωσ το πολφπλοκο τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται 

για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν, με τθν επιφφλαξθ των ελάχιςτων προκεςμιϊν που κακορίηονται 

ςτο παρόν άρκρο. 

2. Στισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν είναι πενιντα δφο (52) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ. 

3. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ και ςτισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ ζπειτα από προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ, εφαρμόηονται οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

α) θ προκεςμία για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ, ζπειτα από προκιρυξθ που 

δθμοςιεφκθκε δυνάμει του άρκρου 96παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) ι πρόςκλθςθ από ανακζτοντα  φορζα 

δυνάμει του άρκρου 102παράγραφοσ 3 του παρόντοσ νόμου, ορίηεται, κατά γενικό κανόνα, ςε τριάντα 

επτά (37) τουλάχιςτον θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από είκοςι δφο (22) θμζρεσ, εάν θ προκιρυξθ 

αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ με άλλα μζςα εκτόσ των θλεκτρονικϊν ι τθσ τθλεομοιοτυπίασ, και ςε 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ τουλάχιςτον, εάν θ προκιρυξθ αποςτζλλεται με αυτά τα μζςα· 

β) θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν μπορεί να ορίηεται με κοινι ςυμφωνία μεταξφ του 

ανακζτοντοσ φορζα και των υποψθφίων που ζχουν επιλεγεί, εφόςον παρζχεται ςε όλουσ τουσ 

υποψθφίουσ ίςοσ χρόνοσ για τθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι των προςφορϊν τουσ· 

γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί ςυμφωνία ςχετικά με τθν προκεςμία παραλαβισ των 

προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ορίηει προκεςμία θ οποία, κατά γενικό κανόνα, ανζρχεται ςε είκοςι 

τζςςερισ (24) τουλάχιςτον θμζρεσ, ςε καμία δε περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δζκα (10) 

θμζρεσ, από τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ για υποβολι προςφοράσ. 

4. Εφόςον οι ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν δθμοςιεφςει περιοδικι ενδεικτικι προκιρυξθ, όπωσ ορίηει το 

άρκρο98παράγραφοσ 1, που αναφζρεται ςτο παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β, θ ελάχιςτθ 

προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα ζξι 

(36) θμζρεσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από είκοςι δφο (22) θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ. 

Οι ςυντετμθμζνεσ αυτζσ προκεςμίεσ είναι αποδεκτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ περιοδικι ενδεικτικι 
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προκιρυξθ περιλαμβάνει, εκτόσ από τισ πλθροφορίεσ που απαιτεί το παράρτθμα XV A μζροσ Λ, όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το παράρτθμα XV Α μζροσ ΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Β, εφόςον αυτζσ 

υπάρχουν κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ, και ότι θ προκιρυξθ ζχει αποςταλεί προσ δθμοςίευςθ 

μεταξφ ενόσ ελάχιςτου διαςτιματοσ πενιντα δφο (52) θμερϊν και ενόσ μζγιςτου διαςτιματοσ δϊδεκα 

(12) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται 

από το άρκρο 96παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) του παρόντοσ νόμου. 

5. Πταν οι προκθρφξεισ και γνωςτοποιιςεισ καταρτίηονται και αποςτζλλονται με θλεκτρονικά μζςα, 

ςφμφωνα με τθ μορφι και τισ λεπτομζρειεσ διαβίβαςθσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΧΧ ςθμείο 3 

του Ρροςαρτιματοσ Β, οι προκεςμίεσ παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ 

και ςτισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ και παραλαβισ των προςφορϊν ςτισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, 

μποροφν να ςυντζμνονται κατά επτά (7) θμζρεσ. 

6. Εκτόσ εάν ζχει οριςκεί προκεςμία με κοινι ςυμφωνία, βάςει τθσ παραγράφου 3 ςτοιχείο β), θ 

προκεςμία είναι δυνατόν να ςυντζμνεται κατά πζντε (5) ακόμθ θμζρεσ για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν ςτισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, τισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ και τισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, 

εφόςον ο ανακζτων φορζασ παρζχει απρόςκοπτθ και πλιρθ απευκείασ πρόςβαςθ με θλεκτρονικά μζςα 

ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςε κάκε ζγγραφο του διαγωνιςμοφ ιδθ από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ που χρθςιμοποιείται ωσ μζςο ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το 

παράρτθμα ΧΧ του Ρροςαρτιματοσ Β. Θ προκιρυξθ πρζπει να αναφζρει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ, 

ςτθν οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ. 

7. Στισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, το ςωρευτικό αποτζλεςμα των ςυντμιςεων που προβλζπονται ςτισ 

παραγράφουσ 4, 5 και 6, δεν μπορεί, ςε καμία περίπτωςθ, να καταλιγει ςε προκεςμία για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

Ωςτόςο, όταν θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ δεν αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικό 

μζςο, το ςωρευτικό αποτζλεςμα των ςυντμιςεων που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5 και 6, δεν 

μπορεί, ςε καμία περίπτωςθ, να καταλιγει ςε προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν μικρότερθ 

από είκοςι δφο (22) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

8.  Το ςωρευτικό αποτζλεςμα των ςυντμιςεων που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5 και 6, δεν 

μπορεί, ςε καμία περίπτωςθ, να καταλιγει ςε προκεςμία, για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, 

μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ ι 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, ζπειτα από προκιρυξθ που δθμοςιεφκθκε δυνάμει του άρκρου 

96παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) ι πρόςκλθςθ των ανακετόντων φορζων δυνάμει του άρκρου 

102παράγραφοσ 3 του παρόντοσ νόμου. 

Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ και τισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, το ςωρευτικό αποτζλεςμα των 
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ςυντμιςεων που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5 και 6, δεν μπορεί, ςε καμία περίπτωςθ, εκτόσ 

εάν ζχει οριςκεί προκεςμία με κοινι ςυμφωνία βάςει τθσ παραγράφου 3 ςτοιχείο β), να καταλιγει ςε 

προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν μικρότερθ από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν. 

9. Πταν, για οποιοδιποτε λόγο, τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ ι οι ςυναφείσ πλθροφορίεσ, μολονότι 

ηθτικθκαν ςε εφκετο χρόνο, δεν παραςχζκθκαν εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτα άρκρα 101 

και 102 ι όταν οι προςφορζσ δεν μποροφν να καταρτιςκοφν παρά μόνον ζπειτα από επιτόπια επίςκεψθ 

ι επιτόπου εξζταςθ των εγγράφων που προςαρτϊνται ςτθν προκιρυξθ ι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, θ 

προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν πρζπει να παρατείνεται, εκτόσ εάν πρόκειται για προκεςμία 

που ζχει οριςκεί με κοινι ςυμφωνία βάςει τθσ παραγράφου 3, ςτοιχείο β), ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να είναι ενιμεροι όλων των πλθροφοριϊν που είναι απαραίτθτεσ 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν. 

10. Στο παράρτθμα ΧΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Β, παρατίκεται ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ των 

προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο. 

Άρκρο 

101  

Ανοικτζσ διαδικαςίεσ: ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

(άρθρo 46 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Στισ ανοικτζσ διαδικαςίεσ, όταν οι ανακζτοντεσ φορείσ δεν προςφζρουν, με θλεκτρονικό μζςο και 

ςφμφωνα με το άρκρο 100, παράγραφοσ 6, απρόςκοπτθ, και πλιρθ, άμεςθ πρόςβαςθ ςτο κείμενο τθσ 

ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και εν γζνει ςε όλα τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτά αποςτζλλονται ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ εντόσ ζξι (6) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, εφόςον αυτι ζχει υποβλθκεί 

εμπροκζςμωσ πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

2. Με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα, οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων παρζχονται από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ι τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ζξι (6) 

θμζρεσ το αργότερο πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν. 

Άρκρο 

102  

Ρροςκλιςεισ υποβολισ προςφορϊν ι διαπραγμάτευςθσ 

(άρθρo 47 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ και ςτισ διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ καλοφν 

ταυτοχρόνωσ και εγγράφωσ τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ι να 

ςυμμετάςχουν ςε διαπραγμάτευςθ. Θ πρόςκλθςθ προσ τουσ υποψθφίουσ περιλαμβάνει είτε ζνα 

αντίτυπο τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και εν γζνει όλων των εγγράφων του διαγωνιςμοφ, είτε 
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αναφορά ςτον τρόπο πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, όταν τίκενται 

ςε άμεςθ διάκεςθ με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με το άρκρο 100παράγραφοσ 6 του παρόντοσ νόμου. 

2. Πταν φορζασ άλλοσ από τον ανακζτοντοσ  φορζα που είναι υπεφκυνοσ για τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ζχει ςτθ διάκεςι του τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι/και τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα, θ πρόςκλθςθ 

διευκρινίηει τθ διεφκυνςθ τθσ υπθρεςίασ, από τθν οποία μποροφν να ηθτοφνται θ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων και τα εν λόγω ζγγραφα και, ενδεχομζνωσ, τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ αυτισ κακϊσ και το φψοσ και τουσ τρόπουσ πλθρωμισ του ποςοφ που πρζπει να 

καταβλθκεί για τθν απόκτθςθ των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αποςτζλλουν τα ζγγραφα 

αυτά ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι τθσ αίτθςισ τουσ. 

3.Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι τα ςυμπλθρωματικά 

ζγγραφα, γνωςτοποιοφνται από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ι τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, το αργότερο ζξι (6) 

θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα. 

4. Επιπλζον, θ πρόςκλθςθ περιζχει τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) κατά περίπτωςθ, τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν αίτθςθ ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων κακϊσ και το 

ποςό και τον τρόπο πλθρωμισ του ποςοφ που πρζπει, ενδεχομζνωσ, να καταβλθκεί για τθ λιψθ των 

εγγράφων, 

β) τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν, τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία 

πρζπει να διαβιβαςκοφν και τθ γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να ςυνταχκοφν, 

γ) τα ςτοιχεία κάκε προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ που ζχει δθμοςιευκεί ιδθ, 

δ) μνεία των εγγράφων που πρζπει ενδεχομζνωσ να επιςυναφκοφν, 

ε) τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, όταν δεν περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ για τθν φπαρξθ 

ςυςτιματοσ προεπιλογισ που χρθςιμεφει ωσ μζςο ζναρξθσ διαγωνιςμοφ, 

ςτ) τθ βαρφτθτα (ςχετικι ςτάκμιςθ) των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι, ενδεχομζνωσ, τθ 

φκίνουςα ςειρά ςπουδαιότθτασ αυτϊν των κριτθρίων, ςε περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν 

προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, ςτθν προκιρυξθ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προεπιλογισ ι ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων. 

5. Πταν θ ζναρξθ διαγωνιςμοφ πραγματοποιείται με περιοδικι ενδεικτικι προκιρυξθ, οι ανακζτοντεσ 

φορείσ καλοφν εκ των υςτζρων όλουσ τουσ υποψθφίουσ να επιβεβαιϊςουν το ενδιαφζρον τουσ βάςει 

λεπτομερϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εν λόγω ςφμβαςθ, πριν να αρχίςει θ επιλογι των 

προςφερόντων ι των ςυμμετεχόντων ςε διαπραγμάτευςθ. 

Θ πρόςκλθςθ αυτι περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

α) φφςθ και ποςότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των δικαιωμάτων προαιρζςεωσ για 

ςυμπλθρωματικζσ  ςυμβάςεισ και, εφόςον τοφτο είναι δυνατόν, τθν εκτιμϊμενθ προκεςμία που 
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τάςςεται για τθν άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρζςεωσ. Εάν πρόκειται για ανανεϊςιμεσ 

ςυμβάςεισ, φφςθ και ποςότθτα, και, εφόςον τοφτο είναι δυνατόν, τθν κατά προςζγγιςθ προκεςμία 

δθμοςίευςθσ μεταγενζςτερων προκθρφξεων διαγωνιςμϊν για ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ που 

προκθρφςςονται, 

β) χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ: κλειςτι ι με διαπραγμάτευςθ, 

γ) ενδεχομζνωσ, θμερομθνία ζναρξθσ ι ολοκλιρωςθσ τθσ παράδοςθσ των προμθκειϊν τθσ 

εκτζλεςθσ των ζργων ι τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, 

δ) διεφκυνςθ και θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν κατάκεςθ των αιτιςεων των 

ενδιαφερομζνων να λάβουν πρόςκλθςθ για υποβολι προςφοράσ κακϊσ και γλϊςςα ι γλϊςςεσ, ςτισ 

οποίεσ πρζπει να ςυντάςςονται, 

ε) διεφκυνςθ του ανακζτοντοσ φορζα που πρζπει να ςυνάψει τθ ςφμβαςθ και να παράςχει τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ να λάβουν τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και άλλα 

ζγγραφα, 

ςτ) όρουσ οικονομικοφ και τεχνικοφ χαρακτιρα, χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ και πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 

η) φψοσ και λεπτομζρειεσ καταβολισ οποιουδιποτε ποςοφ το οποίο απαιτείται για τθ λιψθ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

θ)  είδοσ τθσ ςφμβαςθσ που αποτελεί αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,: αγορά, 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ, μίςκωςθ ι μίςκωςθ-πϊλθςθ ι ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω ςυμβάςεων, και 

κ) κριτιρια ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ςτάκμιςθ αυτϊν ι, ενδεχομζνωσ, τα κριτιρια αυτά κατά 

ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςε περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν ενδεικτικι προκιρυξθ ι ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι ςτθν πρόςκλθςθ προσ υποβολι προςφορϊν ι προσ διαπραγμάτευςθ. 

Άρκρο 

103  

Ενθμζρωςθ των αιτοφντων προεπιλογι, των υποψθφίων και των προςφερόντων 

(άρθρo 49 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ ενθμερϊνουν, το ςυντομότερο δυνατόν, τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ που λαμβάνουν για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ-πλαιςίου ι τθν ανάκεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ζνταξθ ςε δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των λόγων για τουσ 

οποίουσ αποφάςιςαν να μθ ςυνάψουν ςυμφωνία-πλαίςιο ι να μθν ανακζςουν ςφμβαςθ, για τθν οποία 

υπιρξε διαγωνιςμόσ, ι να αρχίςουν νζα διαδικαςία ι να μθν εφαρμόςουν δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν. 

Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται γραπτϊσ εφόςον υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ, ςτουσ ανακζτοντεσ 

φορείσ. 

2. Κατόπιν αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου μζρουσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ γνωςτοποιοφν, το 
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ςυντομότερο δυνατό: α) ςε κάκε απορριφκζντα υποψιφιο τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ υποψθφιότθτάσ 

του, β) ςε κάκε απορριφκζντα προςφζροντα τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του, ςτισ δε 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 28παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογοφν και τθν απόφαςι τουσ 

για τθν μθ ιςοδυναμία ι τθν απόφαςι τουσ ότι τα ζργα, οι προμικειεσ ι οι υπθρεςίεσ δεν 

ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ περί απόδοςθσ ι λειτουργίασ και γ) ςε κάκε προςφζροντα που ζχει 

υποβάλει παραδεκτι προςφορά, τα χαρακτθριςτικά και τα ςχετικά πλεονεκτιματα τθσ επιλεγείςασ 

προςφοράσ κακϊσ και το όνομα του αναδόχου ι των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο. 

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνουν τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ 

από τθν παραλαβι τθσ γραπτισ αίτθςθσ. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να μθ γνωςτοποιιςουν οριςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου ι τθν ζνταξθ ςε δυναμικό ςφςτθμα 

αγορϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, εφόςον θ κοινολόγθςθ κα αποτελοφςε εμπόδιο για 

τθν εφαρμογι των κείμενων διατάξεων ι κα ιταν αντίκετθ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κα ζκιγε 

νόμιμα εμπορικά ςυμφζροντα δθμόςιων ι ιδιωτικϊν οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων του οικονομικοφ φορζα, ςτον οποίο ανατζκθκε θ ςφμβαςθ, ι κα μποροφςε να κίξει τισ 

ςυνκικεσ κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ μεταξφ οικονομικϊν φορζων. 

3. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που κεςπίηουν και διαχειρίηονται ςφςτθμα προεπιλογισ ενθμερϊνουν τουσ 

αιτοφντεσ ωσ προσ τθν απόφαςθ που λαμβάνουν ςχετικά με τθν προεπιλογι εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ. 

Εάν για τθν απόφαςθ ςχετικά με τθν προεπιλογι, απαιτείται διάςτθμα άνω του εξαμινου από τθν 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ προεπιλογισ, ο ανακζτων φορζασ γνωςτοποιεί ςτον αιτοφντα, μζςα ςε δφο (2) 

μινεσ από τθν κατάκεςθ αυτι, τουσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ και τθν 

θμερομθνία κατά τθν οποία κα γίνει δεκτι ι κα απορριφκεί θ αίτθςι του. 

4. Οι αιτοφντεσ των οποίων θ αίτθςθ προεπιλογισ απορρίπτεται, πρζπει να ενθμερϊνονται, το 

ςυντομότερο δυνατόν, και, εν πάςθ περιπτϊςεισ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν το αργότερο από τθν 

θμερομθνία τθσ απόφαςθσ, ωσ προσ τθν απόφαςθ αυτι και ωσ προσ τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ 

αίτθςισ τουσ. Οι λόγοι αυτοί πρζπει να βαςίηονται ςτα κριτιρια προεπιλογισ, που ορίηονται ςτο άρκρο 

107  παράγραφοσ 2 του παρόντοσ νόμου. 

5. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που κεςπίηουν και διαχειρίηονται ςφςτθμα προεπιλογισ μποροφν να 

περατϊνουν τθ διαδικαςία προεπιλογισ ενόσ οικονομικοφ φορζα μόνο για λόγουσ που ςτθρίηονται ςτα 

κριτιρια προεπιλογισ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 107παράγραφοσ 2. Θ πρόκεςθ περάτωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ προεπιλογισ πρζπει να κοινοποιείται εκ των προτζρων γραπτϊσ ςτον οικονομικό φορζα, 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που προβλζπεται για τθν περάτωςθ τθσ 

διαδικαςίασ προεπιλογισ, με μνεία του λόγου ι των λόγων που οδιγθςαν ςε αυτιν. 
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Άρκρο 

104  

Ρλθροφορίεσ που πρζπει να διατθροφνται για τισ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί 

(άρθρο 50 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ διατθροφν, για κάκε ςφμβαςθ, τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ που τουσ 

επιτρζπουν, ςε μεταγενζςτερθ φάςθ, να αιτιολογιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςχετικά με: 

α) τθν προεπιλογι και τθν επιλογι οικονομικϊν φορζων και τθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων· 

β) τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν χωρίσ προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 

92παράγραφοσ 3· 

γ) τθ μθ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 20, 92ζωσ 94και 96 ζωσ 103δυνάμει των παρεκκλίςεων 

που προβλζπονται ςτα άρκρα 83 ζωσ 89και τα άρκρα 10παράγραφοσ 2.ΛΛ, 12 ζωσ 15και 91 του 

παρόντοσ νόμου  . 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ λαμβάνουν τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διεξαγωγισ των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ που διεξάγονται με θλεκτρονικά μζςα. 

2. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ διατθροφνται επί τζςςερα (4) τουλάχιςτον ζτθ από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε, κατά τθν περίοδο αυτι, ο ανακζτων φορζασ να είναι ςε κζςθ να παρζχει 

ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ, τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ 

ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

Άρκρο 

105  

Γενικζσ διατάξεισ 

(άρθρο 51 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ επιλογισ των ςυμμετεχόντων ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων: 

α) οι ανακζτοντεσ φορείσ που ζχουν κεςπίςει κανόνεσ και κριτιρια αποκλειςμοφ των προςφερόντων ι 

των υποψθφίων ςφμφωνα με το άρκρο 108παράγραφοι 1, 2 ι 4 αποκλείουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ανταποκρίνονται ςτουσ εν λόγω κανόνεσ και κριτιρια· 

β) επιλζγουν τουσ προςφζροντεσ και τουσ υποψθφίουσ ςφμφωνα με τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και 

κριτιρια που κεςπίηονται δυνάμει του άρκρου 108 · 

γ) ςτισ κλειςτζσ και με διαπραγμάτευςθ διαδικαςίεσ με προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, περιορίηουν, 

ενδεχομζνωσ, τον αρικμό των επιλεγζντων δυνάμει των ςτοιχείων α) και β) υποψθφίων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 108του παρόντοσ νόμου. 

2. Πταν θ ζναρξθ του διαγωνιςμοφ πραγματοποιείται με προκιρυξθ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ 
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προεπιλογισ και ενόψει τθσ επιλογισ των ςυμμετεχόντων ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για 

ειδικζσ ςυμβάςεισ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, οι ανακζτοντεσ 

φορείσ: 

α) επιλζγουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του παρόντοσ 

νόμου· 

β) εφαρμόηουν τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 που αφοροφν ςτισ κλειςτζσ ι με διαπραγμάτευςθ 

διαδικαςίεσ ςτουσ εν λόγω οικονομικοφσ φορείσ. 

3. Οι ανακζτοντεσ φορείσ ελζγχουν τθ ςυμβατότθτα των προςφορϊν που ζχουν υποβάλει οι 

επιλεγμζνοι προςφζροντεσ προσ τουσ κανόνεσ και τισ απαιτιςεισ που ιςχφουν για τισ προςφορζσ και 

ανακζτουν τθ ςφμβαςθ βάςει των κριτθρίων που προβλζπονται ςτα άρκρα 31 και 32 του παρόντοσ 

νόμου. 

Άρκρο 

106  

Αμοιβαία αναγνϊριςθ όςον αφορά ςτουσ διοικθτικοφσ, τεχνικοφσ ι χρθματοοικονομικοφσ όρουσ κακϊσ 

και τα πιςτοποιθτικά, τισ δοκιμζσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία 

(άρθρο 52 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ δεν μποροφν, όταν επιλζγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε μια διαδικαςία κλειςτι 

ι με διαπραγμάτευςθ, όταν λαμβάνουν τθν απόφαςι τουσ για τθν προεπιλογι ι όταν 

αναπροςαρμόηουν τα κριτιρια και τουσ κανόνεσ προεπιλογισ: 

α) να επιβάλουν διοικθτικοφσ, τεχνικοφσ ι χρθματοοικονομικοφσ όρουσ ςε οριςμζνουσ οικονομικοφσ 

φορείσ, εφόςον δεν κα τουσ επζβαλαν ςε άλλουσ· 

β) να απαιτοφν δοκιμζσ ι αποδεικτικά ςτοιχεία για κζματα, ωσ προσ τα οποία υπάρχουν ιδθ 

αντικειμενικζσ αποδείξεισ. 

2. Πταν ηθτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν που ςυντάςςονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ, με τα 

οποία βεβαιϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί οριςμζνα πρότυπα ποιοτικισ εξαςφάλιςθσ, οι 

ανακζτοντεσ φορείσ παραπζμπουν ςε ςυςτιματα ποιοτικισ εξαςφάλιςθσ που βαςίηονται ςτισ ςχετικζσ 

ςειρζσ ευρωπαϊκϊν προτφπων και πιςτοποιοφνται από οργανιςμοφσ που ακολουκοφν τισ ςειρζσ 

ευρωπαϊκϊν προτφπων πιςτοποίθςθσ. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςτα άλλα 

κράτθ μζλθ. Αποδζχονται επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ 

ποιότθτασ εκ μζρουσ των οικονομικϊν φορζων. 

3. Για τισ ςυμβάςεισ ζργων και υπθρεςιϊν και μόνο ςε ενδεδειγμζνεσ περιπτϊςεισ, οι ανακζτοντεσ 

φορείσ μποροφν να ηθτοφν, προκειμζνου να ελζγχουν τθν τεχνικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα, 

τθν αναφορά μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ενδζχεται να εφαρμόςει ο οικονομικόσ φορζασ 
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κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν οι ανακζτοντεσ φορείσ ηθτοφν τθν 

υποβολι πιςτοποιθτικϊν που ςυντάςςονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ, με τα οποία βεβαιϊνεται 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί οριςμζνα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, παραπζμπουν 

ςτο EMAS ι ςτα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που βαςίηονται ςτα ςχετικά ευρωπαϊκά ι διεκνι 

πρότυπα και πιςτοποιοφνται από οργανιςμοφσ που τθροφν τθν κοινοτικι νομοκεςία ι τα ευρωπαϊκά ι 

διεκνι πρότυπα τα οποία αφοροφν τθν πιςτοποίθςθ. 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 

κράτθ μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ εκ μζρουσ των οικονομικϊν φορζων. 

 

Άρκρο 

107  

Συςτιματα προεπιλογισ 

(άρθρο 53 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να κεςπίηουν και να διαχειρίηονται ςφςτθμα προεπιλογισ των 

οικονομικϊν φορζων. 

Οι φορείσ, οι οποίοι κεςπίηουν ι διαχειρίηονται ζνα ςφςτθμα προεπιλογισ, εξαςφαλίηουν τθ 

δυνατότθτα των οικονομικϊν φορζων να υποβάλλουν, ανά πάςα ςτιγμι, αίτθςθ για προεπιλογι. 

2. Το ςφςτθμα που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα ςτάδια 

προεπιλογισ. Θ διαχείριςι του πρζπει να γίνεται βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων και κανόνων 

προεπιλογισ που ορίηονται από τον ανακζτοντα  φορζα. Πταν τα εν λόγω κριτιρια και κανόνεσ 

περιζχουν τεχνικζσ προδιαγραφζσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 28 του παρόντοσ νόμου. Τα 

κριτιρια και κανόνεσ είναι δυνατόν να αναπροςαρμόηονται, εάν παρίςταται ανάγκθ. 

3. Τα κριτιρια και κανόνεσ προεπιλογισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 μποροφν να 

περιλαμβάνουν τα κριτιρια αποκλειςμοφ που απαρικμοφνται ςτο άρκρο 56 του παρόντοσ νόμου για 

τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςχετικά. 

Πταν ζνασ ανακζτων φορζασ είναι ανακζτουςα αρχι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 5 του παρόντοσ 

νόμου , τα εν λόγω κριτιρια και κανόνεσ περιλαμβάνουν τα κριτιρια αποκλειςμοφ που απαρικμοφνται 

ςτο άρκρο56 παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου. . 

4. Πταν τα κριτιρια και οι κανόνεσ προεπιλογισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 περιλαμβάνουν 

απαιτιςεισ ςχετικά με τθ χρθματοοικονομικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα, τότε αυτόσ ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ, να κάνει χριςθ των ικανοτιτων άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ 

τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτον ανακζτοντα  φορζα ότι κα διακζτει τα μζςα αυτά κακ’ όλθ τθν 
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περίοδο ιςχφοσ του ςυςτιματοσ προεπιλογισ, π.χ. με τθν παρουςίαςθ ςχετικϊν εγγυιςεων εκ μζρουσ 

των εν λόγω φορζων. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων που αναφζρεται ςτο άρκρο 21 του 

παρόντοσ μπορεί να επικαλείται τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

5. Πταν τα κριτιρια και οι κανόνεσ προεπιλογισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 περιλαμβάνουν 

απαιτιςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ και/ι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα, αυτόσ 

μπορεί, ενδεχομζνωσ, να κάνει χριςθ τθσ ικανότθτασ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 

των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να 

αποδεικνφει ςτον ανακζτοντα  φορζα ότι κα διακζτει τα μζςα αυτά κακ’ όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του 

ςυςτιματοσ προεπιλογισ, π.χ. με τθν παρουςίαςθ εγγυιςεων εκ μζρουσ των εν λόγω φορζων ότι κα 

διακζςουν ςτον οικονομικό φορζα τα απαραίτθτα μζςα. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων που αναφζρεται ςτο άρκρο 21 του 

παρόντοσ μπορεί να επικαλείται τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

6. Τα κριτιρια και κανόνεσ προεπιλογισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 παρζχονται, κατ’ αίτθςθ, 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. Θ αναπροςαρμογι αυτϊν των κριτθρίων και κανόνων 

ανακοινϊνεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ζνασ ανακζτων φορζασ κρίνει ότι το ςφςτθμα προεπιλογισ οριςμζνων τρίτων φορζων ι 

οργανιςμϊνανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του, ανακοινϊνει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ τισ επωνυμίεσ των εν λόγω τρίτων φορζων ι οργανιςμϊν. 

7. Τθρείται μθτρϊο των προεπιλεγζντων οικονομικϊν φορζων. Το μθτρϊο αυτό μπορεί να χωρίηεται ςε 

κατθγορίεσ ανάλογα με τα είδθ των ςυμβάςεων για τισ οποίεσ ιςχφει θ προεπιλογι. 

8.Οι ανακζτοντεσ φορείσ, όταν κεςπίηουν και διαχειρίηονται ςφςτθμα προεπιλογισ, τθροφν ιδίωσ τισ 

διατάξεισ του άρκρου 98παράγραφοσ 3 ςχετικά με τισ προκθρφξεισ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ 

προεπιλογισ, του άρκρου 103παράγραφοι 3, 4 και 5 ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ των οικονομικϊν 

φορζων που ζχουν ηθτιςει προεπιλογι, του άρκρου 105παράγραφοσ 2 ςχετικά με τθν επιλογι 

ςυμμετεχόντων, όταν θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ πραγματοποιείται με προκιρυξθ για τθν φπαρξθ 

ςυςτιματοσ προεπιλογισ και, τελικά, τισ διατάξεισ του άρκρου 106του παρόντοσ νόμου  ςχετικά με τθν 

αμοιβαία αναγνϊριςθ όςον αφορά ςτουσ διοικθτικοφσ, τεχνικοφσ ι χρθματοοικονομικοφσ όρουσ κακϊσ 

και τα πιςτοποιθτικά, τισ δοκιμζσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

9.Πταν θ ζναρξθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με προκιρυξθ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προεπιλογισ, οι 

προςφζροντεσ ςε κλειςτι διαδικαςία ι οι ςυμμετζχοντεσ ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ 

επιλζγονται μεταξφ των υποψθφίων που ζχουν προεπιλεγεί βάςει ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ. 

Άρκρο 
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Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

(άρθρο 54 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που ορίηουν τα κριτιρια επιλογισ ςε ανοικτι διαδικαςία ενεργοφν ςφμφωνα 

με αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν 

φορζων. 

2. Οι ανακζτοντεσ φορείσ, οι οποίοι επιλζγουν τουσ υποψθφίουσ για κλειςτι διαδικαςία ι για 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, προβαίνουν ςτθν επιλογι ςφμφωνα με τα αντικειμενικά κριτιρια και 

κανόνεσ που ζχουν ορίςει και τα οποία είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων. 

3. Στισ κλειςτζσ διαδικαςίεσ ι ςτισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, τα κριτιρια είναι δυνατόν να 

βαςίηονται ςτθν αντικειμενικι ανάγκθ του ανακζτοντοσ φορζα να μειϊςει τον αρικμό των υποψθφίων 

ςτο επίπεδο που επιβάλλει θ εξιςορρόπθςθ μεταξφ των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ και των μζςων που απαιτοφνται για τθ διεξαγωγι τθσ. Ο αρικμόσ των επιλεγζντων 

υποψθφίων πρζπει οπωςδιποτε να λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ 

ανταγωνιςμοφ. 

4. Τα κριτιρια που ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 μποροφν να περιλαμβάνουν τα κριτιρια 

αποκλειςμοφ που απαρικμοφνται ςτο άρκρο 56 του παρόντοσ νόμου για τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που κακορίηονται ςχετικά. 

Πταν ο ανακζτων φορζασ είναι ανακζτουςα αρχι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 5, τα κριτιρια που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν τα κριτιρια 

αποκλειςμοφ που απαρικμοφνται ςτο άρκρο 56 του παρόντοσ νόμου. 

5. Πταν τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτιςεισ ςχετικά με 

τθ χρθματοοικονομικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα, τότε ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί, οςάκισ 

ενδείκνυται και για δεδομζνθ ςφμβαςθ, να κάνει χριςθ τθσ ικανότθτασ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ 

τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτον ανακζτοντοσ  φορζα ότι διακζτει τα απαραίτθτα μζςα, π.χ. με τθν 

παρουςίαςθ ςχετικϊν εγγυιςεων εκ μζρουσ των εν λόγω φορζων. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων που αναφζρεται ςτο άρκρο 21, μπορεί να 

επικαλείται τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

6. Πταν τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτιςεισ ςχετικά με 

τισ τεχνικζσ και/ι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα, τότε ο οικονομικόσ φορζασ 

μπορεί, όταν ενδείκνυται και για δεδομζνθ ςφμβαςθ, να κάνει χριςθ τθσ ικανότθτασ άλλων φορζων, 

ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αποδεικνφει ςτον ανακζτοντοσ  φορζα ότι διακζτει, για τθν εκτζλεςθ 
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τθσ ςφμβαςθσ, τα απαραίτθτα μζςα, π.χ. με τθν παροχι εγγυιςεων εκ μζρουσ των εν λόγω φορζων ότι 

κα διακζςουν ςτον οικονομικό φορζα τα απαραίτθτα μζςα. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων που αναφζρεται ςτο άρκρο 21, μπορεί να 

επικαλείται τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτισ κοινοπραξίεσ ι άλλων φορζων. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ε 

ΡΟΣΦΟΕΣ ΡΟΥ ΡΕΛΕΧΟΥΝ ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ ΤΛΤΩΝ ΧΩΩΝ ΚΑΛ ΣΧΕΣΕΛΣ ΕΜ ΤΛΣ 

ΧΩΕΣ ΑΥΤΕΣ 

Άρκρο 

109  

Ρροςφορζσ που περιζχουν προϊόντα, καταγωγισ τρίτων χωρϊν 

(άρθρο 58 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Το παρόν άρκρο ιςχφει για τισ προςφορζσ που περιζχουν προϊόντα, καταγωγισ τρίτων χωρϊν, με τισ 

οποίεσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ςυνάψει, ςε πολυμερι ι διμερι πλαίςια, ςυμφωνία που να 

εξαςφαλίηει αντίςτοιχθ και ουςιαςτικι πρόςβαςθ των κοινοτικϊν επιχειριςεων ςτισ αγορζσ των εν 

λόγω τρίτων χωρϊν. Εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 

Ελλάδασ ζναντι τρίτων χωρϊν. 

2. Κάκε προςφορά που υποβάλλεται για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν μπορεί να απορρίπτεται, 

όταν το μζροσ των προϊόντων, καταγωγισ τρίτων χωρϊν, όπωσ κακορίηεται από τον Κανονιςμό (ΕΟΚ) 

2913/1992 (L 302) του Συμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, για τθ κζςπιςθ του κοινοτικοφ 

τελωνειακοφ κϊδικα, όπωσ ιςχφει, υπερβαίνει το 50% τθσ ςυνολικισ αξίασ των προϊόντων που 

ςυνιςτοφν τθν εν λόγω προςφορά. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, τα λογιςμικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτον εξοπλιςμό των δικτφων τθλεπικοινωνιϊν κεωροφνται ωσ προϊόντα. 

3. Με τθν επιφφλαξθ του δευτζρου εδαφίου, μεταξφ δφο ι περιςςότερων προςφορϊν που είναι 

ιςοδφναμεσ ςφμφωνα με τα κριτιρια ανάκεςθσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 31 προτιμάται θ 

προςφορά που δεν μπορεί να απορριφκεί κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2. Το φψοσ των προςφορϊν 

αυτϊν κεωρείται ιςοδφναμο, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, εφόςον θ διαφορά των τιμϊν 

δεν υπερβαίνει το 3 %. 

Δεν προτιμάται προςφορά ζναντι άλλθσ, δυνάμει του πρϊτου εδαφίου, όταν θ αποδοχι τθσ κα 

υποχρζωνε τον ανακζτοντα  φορζα να αποκτιςει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά από 

εκείνα του ιδθ υφιςταμζνου υλικοφ, πράγμα που κα οδθγοφςε ςε αςυμβατότθτα ι τεχνικζσ δυςχζρειεσ 

κατά τθ χριςθ ι τθ ςυντιρθςθ ι ςε δυςανάλογεσ δαπάνεσ. 

4. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, προκειμζνου να κακοριςκεί θ αναλογία προϊόντων, 

καταγωγισ τρίτων χωρϊν, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψθ οι τρίτεσ 

χϊρεσ ςτισ οποίεσ επεκτείνεται το ευεργζτθμα των διατάξεων τθσ Oδθγίασ 2004/17/ΕΚ με απόφαςθ του 
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Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1. 

Άρκρο 

110  

Σχζςεισ με τρίτεσ χϊρεσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 

(άρθρο 59 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι αρμόδιεσ αρχζσ ενθμερϊνουν τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ τυχόν γενικοφ χαρακτιρα 

δυςχζρειεσ που ςυναντοφν και αναφζρουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ, εκ του νόμου ι εκ των 

πραγμάτων, ςτθν προςπάκειά τουσ να εξαςφαλίςουν τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν ςε 

τρίτεσ χϊρεσ. 

2. Οι αρμόδιεσ αρχζσ ενθμερϊνουν τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ τυχόν δυςχζρειεσ που ςυναντοφν 

και αναφζρουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ, εκ του νόμου ι εκ των πραγμάτων, και οι οποίεσ οφείλονται 

ςτθ μθ τιρθςθ των διεκνϊν διατάξεων εργατικοφ δικαίου που αναφζρονται ςτο παράρτθμα XXΛΛΛ του 

Ρροςαρτιματοσ Β ςτθν προςπάκειά τουσ να εξαςφαλίςουν τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

3. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζναντι 

τρίτων χωρϊν, οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμφωνίεσ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ιδίωσ 

ςτο πλαίςιο του ΡΟΕ. 

ΤΜΘΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

Άρκρο 
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Γενικι διάταξθ 

(άρθρο 60 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι κανόνεσ ςχετικά με τθ διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ μελετϊν κεςπίηονται ςφμφωνα  

με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου και με τα άρκρα 112 και 114 ζωσ 117 του παρόντοσ νόμου 

και τίκενται ςτθ διάκεςθ όλων των ενδιαφερομζνων να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό μελετϊν. 

2. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν δεν μπορεί να περιορίηεται: 

α) ςτθν ελλθνικι επικράτεια ι ςε τμιμα τθσ ελλθνικισ επικράτειασ· 

β) από τθν ιδιότθτα των ςυμμετεχόντων ωσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

Άρκρο 

112  

Κατϊτατα όρια 

(άρθρο 61 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςυμβάςεων υπθρεςιϊν, θ εκτιμϊμενθ αξία των οποίων εκτόσ ΦΡΑ, ιςοφται με ι 
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υπερβαίνει τα 400.000 ευρϊ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ παραγράφου, ωσ κατϊτατο όριο νοείται θ 

εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΡΑ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδεχόμενων 

βραβείων ςυμμετοχισ και/ι πλθρωμισ ποςϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

2. Το παρόν τμιμα εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ διαγωνιςμϊν μελετϊν, όταν το ςυνολικό φψοσ 

των χρθματικϊν βραβείων ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ και των ποςϊν που καταβάλλονται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, ιςοφται με ι υπερβαίνει τα 400.000 ευρϊ. 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ παραγράφου, ωσ “κατϊτατο όριο” νοείται το ςυνολικό φψοσ των εν 

λόγω βραβείων και ποςϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ τθσ ςφμβαςθσ 

υπθρεςιϊν, θ οποία μπορεί να ανατίκεται εκ των υςτζρων δυνάμει του άρκρου 92 παράγραφοσ 3, 

εφόςον ο ανακζτων φορζασ δεν ζχει αποκλείςει μια τζτοιου είδουσ ανάκεςθ ςτθν προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ. 
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Διαγωνιςμοί μελετϊν που εξαιροφνται 

(άρθρο 62 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Το παρόν Τμιμα δεν εφαρμόηεται: 

1. ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ που προβλζπονται ςτα 

άρκρα 15 παράγραφοσ 2, 13  και 14 παράγραφοσ 1 του παρόντοσ νόμου για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, 

2. ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται για τθν άςκθςθ μιασ δραςτθριότθτασ για τθν 

οποία το άρκρο 91  παράγραφοσ 1 ζχει κρικεί εφαρμοςτζο με απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ι 

κεωρείται ότι εφαρμόηεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 δεφτερο ι τρίτο εδάφιο ι τθν παράγραφο 4 

τζταρτο εδάφιο του εν λόγω άρκρου. 

Άρκρο 
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Κανόνεσ δθμοςιότθτασ και διαφάνειασ 

(άρθρο 63 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που επικυμοφν να διοργανϊςουν διαγωνιςμό μελετϊν, τον διοργανϊνουν 

μζςω προκιρυξθσ. Οι ανακζτοντεσ φορείσ που ζχουν διοργανϊςει διαγωνιςμό, ανακοινϊνουν τα 

αποτελζςματά του με ςχετικι γνωςτοποίθςθ. Θ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τισ 

πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα XVIΛI του Ρροςαρτιματοσ Β και θ γνωςτοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ μελετϊν περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο 

παράρτθμα XIX του Ρροςαρτιματοσ Β, ςε ςχιμα τυποποιθμζνου εντφπου που εκδίδει θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 68 παράγραφοσ 2 τθσ Oδθγίασ 2004/17/ΕΚ. 

Θ γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ μελετϊν διαβιβάηεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
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εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ και υπό τουσ όρουσ που κακορίηει θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με τθ διαδικαςία που αναφζρεται ςτο άρκρο 68 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 

2004/17/ΕΚ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςζβεται τισ τυχόν ευαίςκθτεσ εμπορικζσ πτυχζσ που ενδζχεται να 

επιςθμάνουν οι ανακζτοντεσ φορείσ, όταν διαβιβάηουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, όςον αφορά ςτον 

αρικμό των μελετϊν ι ςχεδίων που ζχουν παραλθφκεί, τθν ταυτότθτα των οικονομικϊν φορζων και τισ 

προςφερόμενεσ τιμζσ. 

2. Το άρκρο 97 παράγραφοι 2 ζωσ 8 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται και ςτισ προκθρφξεισ και 

γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με διαγωνιςμοφσ μελετϊν. 

Άρκρο 
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Μζςα επικοινωνίασ 

(άρθρο 64 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Ρροκειμζνου για κάκε μορφισ επικοινωνία ςχετικά με διαγωνιςμοφσ εφαρμόηεται το άρκρο 24 

παράγραφοι 1, 2 και 4 του παρόντοσ νόμου . 

2. Θ επικοινωνία, θ ανταλλαγι και θ αποκικευςθ πλθροφοριϊν πραγματοποιοφνται κατά τρόπο που να 

εξαςφαλίηει ότι δεν κίγεται θ ακεραιότθτα και το απόρρθτο του ςυνόλου των πλθροφοριϊν που 

διαβιβάηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε διαγωνιςμοφσ μελετϊν. Θ κριτικι επιτροπι λαμβάνει γνϊςθ 

του περιεχομζνου των ςχεδίων και μελετϊν μόνο μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται για 

τθν υποβολι τουσ. 

3. Εφαρμόηονται οι ακόλουκοι κανόνεσ για τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ παραλαβισ των ςχεδίων και 

μελετϊν: 

α) οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ για τθν παρουςίαςθ των ςχεδίων και 

μελετϊν με θλεκτρονικό τρόπο κακϊσ και για τθν κρυπτογράφθςθ, πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςθ των 

ενδιαφερομζνων· επιπλζον, τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ παραλαβισ των ςχεδίων και μελετϊν πρζπει 

να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παραρτιματοσ XXIV του Ρροςαρτιματοσ Β.· 

β) μπορεί να κακιερϊνονται ι να διατθροφνται μθχανιςμοί εκελοντικισ πιςτοποίθςθσ με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ του επιπζδου των υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ που παρζχονται για αυτά τα ςυςτιματα. 

Άρκρο 
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Διοργάνωςθ διαγωνιςμϊν μελετϊν, επιλογι των ςυμμετεχόντων και κριτικι επιτροπι 

(άρθρο 65 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Για τθ διοργάνωςθ των διαγωνιςμϊν, οι ανακζτοντεσ φορείσ εφαρμόηουν διαδικαςίεσ 

προςαρμοςμζνεσ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου . 

2.Πταν οι διαγωνιςμοί μελετϊν αφοροφν περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετεχόντων, οι ανακζτοντεσ φορείσ 
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κεςπίηουν ςαφι και αντικειμενικά κριτιρια επιλογισ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των υποψθφίων 

που καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ 

εξαςφάλιςθσ πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ. 

3. Θ κριτικι επιτροπι απαρτίηεται αποκλειςτικά από φυςικά πρόςωπα ανεξάρτθτα από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μελετϊν. Πταν απαιτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό 

μελετϊν να διακζτουν ςυγκεκριμζνο επαγγελματικό προςόν, το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον των μελϊν 

τθσ κριτικισ επιτροπισ πρζπει να διακζτει το ίδιο ι ιςοδφναμο προςόν. 

 

Άρκρο 
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Αποφάςεισ τθσ κριτικισ επιτροπισ 

(άρθρο 66 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Θ κριτικι επιτροπι είναι αδζςμευτθ κατά τθ λιψθ των αποφάςεϊν τθσ ι κατά τθ διατφπωςθ των 

γνωμοδοτιςεϊν τθσ. 

2. Θ επιτροπι εξετάηει τισ μελζτεσ και τα ςχζδια που υποβάλλουν οι υποψιφιοι κατά τρόπο ανϊνυμο 

και αποκλειςτικά βάςει των κριτθρίων που προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ μελετϊν. 

3.Θ επιτροπι καταχωρίηει τθν κατάταξθ των μελετϊν ςε πρακτικά, τα οποία υπογράφουν τα μζλθ τθσ 

και ςτα οποία αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα κάκε μελζτθσ, τισ παρατθριςεισ 

τθσ και ενδεχόμενα ςθμεία που πρζπει να διευκρινιςκοφν. 

4. Οι υποψιφιοι μποροφν να καλοφνται, εφόςον απαιτείται, να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ τισ οποίεσ 

ζχει καταχωριςει ςτα πρακτικά τθσ θ κριτικι επιτροπι, προσ διευκρίνιςθ οιουδιποτε ςτοιχείου τθσ 

μελζτθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τθροφνται πλιρθ πρακτικά του διαλόγου μεταξφ τθσ κριτικισ επιτροπισ 

και των υποψθφίων. 

5. Θ ανωνυμία πρζπει να τθρείται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ κριτικισ επιτροπισ.

ΜΕΟΣ ΤΕΤΑΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΛΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Χρθςιμοποίθςθ θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν 

(άρθρο 54 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προςφεφγουν ςε θλεκτρονικοφσ 
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πλειςτθριαςμοφσ. 

2. Στισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι με διαπραγμάτευςθ διαδικαςίεσ, με προθγοφμενθδθμοςίευςθ προκιρυξθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 38 του παρόντοσ νόμου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να 

αποφαςίηουν ότι, πριν από τθν ανάκεςθ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, διεξάγεται θλεκτρονικόσ 

πλειςτθριαςμόσ, όταν οι προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ μποροφν να κακοριςκοφν με ακρίβεια. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ μπορεί να χρθςιμοποιείται από τισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ κατά τον νζο διαγωνιςμό μεταξφ των μερϊν μίασ ςυμφωνίασ-πλαιςίου, όπωσ προβλζπεται ςτθ 2θ 

περ. του εδ. β τθσ παρ. 1 του άρκρο42και τόςο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ όςο και από τουσ 

ανακζτοντεσ φορείσ κατά το διαγωνιςμό  για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο του 

δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν που προβλζπει το άρκρο 119. 

Ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ αφορά: 

α) είτε μόνον τισ τιμζσ, εφόςον θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςτθν κατϊτερθ τιμι· 

β) είτε τισ τιμζσ και/ι τισ αξίεσ των ςτοιχείων των προςφορϊν που επιςθμαίνονται ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ /ανακζτοντεσ φορείσ που αποφαςίηουν να κάνουν χριςθ του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ, το αναφζρουν υποχρεωτικϊσ ςτθν προκιρυξθ που χρθςιμοποιείται ωσ μζςο ζναρξθσ 

διαγωνιςμοφ. 

Θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

α) τα ςτοιχεία, οι αξίεσ των οποίων κα αποτελζςουν αντικείμενο του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ, 

εφόςον τα εν λόγω ςτοιχεία είναι προςδιορίςιμα ποςοτικϊσ κατά τρόπον ϊςτε να εκφράηονται ςε 

αρικμοφσ ι ποςοςτά· 

β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιϊν που μποροφν να υποβάλλονται, όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ 

προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ· 

γ) τισ πλθροφορίεσ που τίκενται ςτθ διάκεςθ των προςφερόντων κατά τθ διάρκεια του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ και τθ χρονικι ςτιγμι που, ενδεχομζνωσ, τίκενται ςτθ διάκεςι τουσ· 

δ) τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ· 

ε) τουσ όρουσ, υπό τουσ οποίουσ οι προςφζροντεσ μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ιδίωσ 

τισ ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, απαιτοφνται για τθν υποβολι προςφορϊν και 

ςτ) τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ για το χρθςιμοποιοφμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα και για τον τρόπο και 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφνδεςθσ. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ /ανακζτοντεσ φορείσ, πριν να προβοφν ςτον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό, 

διενεργοφν μια πρϊτθ πλιρθ αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςφμφωνα με το επιλεγμζνο κριτιριο ι τα 

επιλεγμζνα κριτιρια ανάκεςθσ και με τθ ςτάκμιςι τουσ, όπωσ ζχουν κακοριςκεί. 
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Πλοι οι προςφζροντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ προςφορζσ καλοφνται ταυτόχρονα με τθ χριςθ 

θλεκτρονικϊν μζςων να υποβάλλουν νζεσ τιμζσ και/ι νζεσ αξίεσ. Θ πρόςκλθςθ περιζχει όλεσ τισ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ για τθ ςφνδεςι τουσ ςε ατομικι βάςθ με το χρθςιμοποιοφμενο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα και προςδιορίηει τθν θμερομθνία και τθν ϊρα ζναρξθσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ. Ο 

θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ μπορεί να διεξάγεται ςε διάφορεσ διαδοχικζσ φάςεισ. Ο θλεκτρονικόσ 

πλειςτθριαςμόσ δεν είναι δυνατόν να αρχίηει προτοφ παρζλκουν δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ των προςκλιςεων. 

5. Πταν γίνεται θ ανάκεςθ ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, θ πρόςκλθςθ 

ςυνοδεφεται από το αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικείου προςφζροντοσ, 

θ οποία γίνεται ςφμφωνα με τθ ςτάκμιςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 31.  

Θ πρόςκλθςθ αναφζρει επίςθσ τον μακθματικό τφπο βάςει του οποίου κακορίηεται κατά τον 

θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό, θ αυτόματθ κατάταξθ ςε ςυνάρτθςθ με τισ νζεσ υποβαλλόμενεσ τιμζσ και/ι 

τισ νζεσ αξίεσ. Ο μακθματικόσ αυτόσ τφποσ εκφράηει τθ βαρφτθτα του κάκε κριτθρίου που ζχει επιλεγεί 

για τον κακοριςμό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, όπωσ αυτι αναφζρεται 

ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ι ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. Ρροσ τοφτο, οι ενδεχόμενεσ 

διακυμάνςεισ («ψαλίδεσ») πρζπει να εκφράηονται εκ των προτζρων με ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ. 

Στθν περίπτωςθ που επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ, πρζπει να προβλζπεται χωριςτόσ 

μακθματικόσ τφποσ για κάκε εναλλακτικι προςφορά. 

6.Κατά τθ διάρκεια κάκε φάςθσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ 

φορείσ γνωςτοποιοφν αμζςωσ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ τισ πλθροφορίεσ εκείνεσ που τουσ δίνουν 

τουλάχιςτον τθ δυνατότθτα να γνωρίηουν, ανά πάςα ςτιγμι, τθν αντίςτοιχθ κατάταξι τουσ. Μποροφν 

επίςθσ να γνωςτοποιοφν και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με άλλεσ τιμζσ ι αξίεσ που υποβάλλονται, υπό 

τον όρο ότι αυτό επιςθμαίνεται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. Μποροφν επίςθσ, ανά πάςα ςτιγμι, να 

ανακοινϊνουν τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ςε κάκε φάςθ του πλειςτθριαςμοφ. Ωςτόςο, ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μποροφν να γνωςτοποιοφν τθν ταυτότθτα των προςφερόντων κατά τθ διεξαγωγι των 

διαφόρων φάςεων του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ. 

7. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ περατϊνουν τον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό ςφμφωνα 

με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

α) επιςθμαίνουν, ςτθν πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον πλειςτθριαςμό, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα 

λιξεωσ τθσ διαδικαςίασ που ζχουν ιδθ κακοριςκεί· 

β) όταν δεν λαμβάνουν πλζον νζεσ τιμζσ ι νζεσ αξίεσ που να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ 

ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/  ανακζτοντεσ 

φορείσ προςδιορίηουν, ςτθν πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον πλειςτθριαςμό, τθν προκεςμία που κα 

τθριςουν μετά τθν παραλαβι τθσ τελευταίασ υποβολισ προτοφ περατϊςουν τον θλεκτρονικό 
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πλειςτθριαςμό· 

γ) όταν οι φάςεισ του πλειςτθριαςμοφ, όπωσ κακορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον 

πλειςτθριαςμό, ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο ςφνολό τουσ. 

Πταν οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ αποφαςίηουν να περατϊςουν τον θλεκτρονικό 

πλειςτθριαςμό ςφμφωνα με το ςτοιχείο γ), ενδεχομζνωσ ςε ςυνδυαςμό με το ςτοιχείο β), θ πρόςκλθςθ 

ςυμμετοχισ ςτον πλειςτθριαςμό προςδιορίηει το χρονοδιάγραμμα κάκε φάςθσ του πλειςτθριαςμοφ. 

8. Μετά τθν περάτωςθ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ 

ανακζτουν τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 31 βάςει των αποτελεςμάτων του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ. 

9. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τον θλεκτρονικό 

πλειςτθριαςμό καταχρθςτικά ι κατά τρόπο που να εμποδίηει, περιορίηει ι ςτρεβλϊνει τον ανταγωνιςμό 

ι τροποποιεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό κακορίςκθκε ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

και διευκρινίςτθκε ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

Άρκρο 

119  

Δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν 

(άρθρo 33 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προςφεφγουν ςε δυναμικά ςυςτιματα 

αγορϊν. 

2. Για τθν εφαρμογι ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ 

ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ μζχρι τθν ανάκεςθ των 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο αυτοφ του ςυςτιματοσ. Γίνονται δεκτοί ςτο ςφςτθμα όλοι οι προςφζροντεσ, οι 

οποίοι πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ και ζχουν υποβάλει ενδεικτικι προςφορά ςφμφωνθ προσ τθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τα ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα. Οι ενδεικτικζσ προςφορζσ 

μποροφν να βελτιϊνονται οιαδιποτε ςτιγμι, υπό τον όρο ότι εξακολουκοφν να ςυνάδουν προσ τθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων. Για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ και τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο του ςυςτιματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικϊσ 

θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24παράγραφοι 2 ζωσ 5. 

3. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ του δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ 

ανακζτοντεσ φορείσ: 

α) δθμοςιεφουν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, διευκρινίηοντασ ότι πρόκειται για δυναμικό ςφςτθμα 

αγορϊν, 

β) διευκρινίηουν, μεταξφ άλλων, ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθ φφςθ των προβλεπόμενων αγορϊν 

που αποτελοφν αντικείμενο αυτοφ του ςυςτιματοσ κακϊσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που 
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αφοροφν το ςφςτθμα αγορϊν, το χρθςιμοποιοφμενο θλεκτρονικό εξοπλιςμό και τισ τεχνικζσ 

διευκετιςεισ και προδιαγραφζσ τθσ ςφνδεςθσ, 

γ) προςφζρουν ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ με θλεκτρονικά μζςα ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων και ςε κάκε ςυμπλθρωματικό ζγγραφο, ιδθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ζωσ τθ 

λιξθ του ςυςτιματοσ, και αναφζρουν ςτθν προκιρυξθ τθ διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο, ςτθν οποία 

μποροφν να μελετϊνται αυτά τα ζγγραφα. 

4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ παρζχουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του δυναμικοφ 

ςυςτιματοσ αγορϊν, τθ δυνατότθτα ςε κάκε οικονομικό φορζα να υποβάλει ενδεικτικι προςφορά με 

ςκοπό να γίνει δεκτόσ ςτο ςφςτθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπει θ παράγραφοσ 2 του 

άρκρου αυτοφ. Ολοκλθρϊνουν τθν αξιολόγθςθ εντόσ μζγιςτθσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, θ 

οποία αρχίηει από τθν υποβολι τθσ ενδεικτικισ προςφοράσ. Μποροφν, ωςτόςο να παρατείνουν τθν 

περίοδο αξιολόγθςθσ εφόςον, εν τω μεταξφ, δεν ζχει μεςολαβιςει άλλοσ διαγωνιςμόσ. Θ ανακζτουςα 

αρχι / ο ανακζτων φορζασ ενθμερϊνει, το ταχφτερο δυνατόν, τον προςφζροντα, για τον οποίο γίνεται 

λόγοσ ςτο πρϊτο εδάφιο, ςχετικά με τθν αποδοχι του ςτο δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν ι τθν απόρριψθ 

τθσ ενδεικτικισ προςφοράσ του. 

5. Κάκε ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ πρζπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνιςμοφ. Ρριν από τον εν λόγω 

διαγωνιςμό, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ δθμοςιεφουν απλουςτευμζνθ προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ, με τθν οποία καλοφν όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν 

ενδεικτικι προςφορά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου αυτοφ, εντόσ προκεςμίασ θ οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

απλουςτευμζνθσ προκιρυξθσ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ προχωροφν ςτον 

διαγωνιςμό μόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ όλων των ενδεικτικϊν προςφορϊν που ζχουν 

υποβλθκεί εντόσ τθσ εν λόγω προκεςμίασ. 

6. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ καλοφν όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ζχουν γίνει 

δεκτοί ςτο ςφςτθμα να υποβάλουν προςφορά για κάκε ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ που πρόκειται να 

ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ. Για το ςκοπό αυτόν, κακορίηουν επαρκι προκεςμία για τθν 

υποβολι των προςφορϊν. 

Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςτον προςφζροντα, ο οποίοσ υπζβαλε τθν καλφτερθ προςφορά 

ςφμφωνα με τα κριτιρια ανάκεςθσ, τα οποία επιςθμαίνονται ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν 

ζναρξθ εφαρμογισ του δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν. Τα κριτιρια αυτά μποροφν, ενδεχομζνωσ, να 

προςδιορίηονται ςτθν προαναφερκείςα πρόςκλθςθ. 

7.Θ διάρκεια ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν τετραετία, εκτόσ από 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ειδικά αιτιολογθμζνεσ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ δεν μποροφν να προςφεφγουν ςε αυτό το ςφςτθμα κατά 
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τρόπον ϊςτε να εμποδίηουν, περιορίηουν ι ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ ι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςφςτθμα δεν επιβαρφνονται με ζξοδα 

διεκπεραίωςθσ. 

ΤΛΤΛΟΣ II 

ΕΚΝΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ρεδίο Εφαρμογισ 

Oι διατάξεισ του παρόντοσ Τίτλου εφαρμόηονται ςτθν ανάκεςθ  και εκτζλεςθ με τθ χριςθ Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου από ανακζτουςεσ 

αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ. 
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Οριςμοί 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Τίτλου,  οι ακόλουκοι  όροι ζχουν τθν εξισ ζννοια: 

α) Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ): Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα, το οποίο  περιλαμβάνει όλα  τα  αναγκαία ςτοιχεία για τθν υποβολι αιτθμάτων, τον 

προγραμματιςμό, τθν ζγκριςθ, τθ διαδικαςία προκιρυξθσ, ανάκεςθσ, ςφναψθσ και εκτζλεςθσ 

δθμοςίωνςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν  κείμενθ  νομοκεςία, με τθ χριςθ και εφαρμογι Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορικισ  και Επικοινωνιϊν. 

β) Διαδικτυακι πφλθ ΕΣΘΔΘΣ: Διαδικτυακι Ρφλθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτoν  οποίo  λειτουργεί το ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Χριςτεσ ΕΣΘΔΘΣ: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ, οιοικονομικοί φορείσ του 

άρκρου 21 του παρόντοσ νόμου  και  οι  υπάλλθλοι και  λειτουργοί των φορζων  του Δθμόςιου Τομζα, 

που χρθςιμοποιοφν  το  ΕΣΘΔΘΣ κατά τθν  άςκθςθ  των κακθκόντων  τουσ. 

Άρκρο 

122  

Υποχρζωςθ χριςθσ ΕΣΘΔΘΣ 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν το ΕΣΘΔΘΣ ςε όλα τα 

ςτάδια  τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ, δθλαδι από τθν υποβολι του 

αιτιματοσ μζχρι τθν υπογραφι και τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων αυτϊν με εκτιμϊμενθ αξία  ίςθ ι 

ανϊτερθ, εκτόσ ΦΡΑ, των 60.000 ευρϊ. 

2. Θ κατά τα ανωτζρω ςφναψθ και εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ από τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ / τουσ ανακζτοντεσ φορείσ με χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ γίνεται ςφμφωνα με ςχετικό 
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Κανονιςμό, ο οποίοσ κεςπίηεται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρόταςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 

και Ανταγωνιςτικότθτασ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και  Δικτφων, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, 

με το οποίο κακορίηονται οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και  διαδικαςίεσ που αφοροφν: 

α) Τθ δθμιουργία τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ ΕΣΘΔΘΣ, τθ δομι και το περιεχόμενό τθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ρλαιςίου Θλεκτρονικισ  Διακυβζρνθςθσ − (ΥΑΡ/Φ.40. 4/1/1989 − Βϋ 1301) και εφεξισ 

ΡΘΔ, τθ διαβάκμιςθ  των χρθςτϊν, τον τρόπο πρόςβαςθσ και μελζτθσ των εγγράφων των διαγωνιςμϊν 

και τθ δθμιουργία και χοριγθςθ  αντιγράφων με χριςθ ΤΡΕ, τα αντίςτοιχα αναγνωριςτικά και 

διαπιςτευτιρια και τα ειδικότερα κζματα και μεκόδουσ  εγγραφισ, αυκεντικοποίθςθσ, τθν πολιτικι 

αςφάλειασ του δικτυακοφ τόπου και τθν εφαρμογι τθσ  κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων  των χρθςτϊν του  ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα  με  τα  οριηόμενα ςτισ  διατάξεισ του 

άρκρου 24,  του Ραραρτιματοσ X του Ρροςαρτιματοσ Α, και του Ραραρτιματοσ XXIV του 

Ρροςαρτιματοσ Β του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και του ν.3979/2011 (Α 138) και του ΡΘΔ. 

β) Τον προςδιοριςμό του περιεχομζνου, των κανόνων και λεπτομερειϊν  χριςθσ των επιμζρουσ 

εργαλείων  του ΕΣΘΔΘΣ, όπωσ ενδεικτικά τθσ  διαδικτυακισ  διαχείριςθσ αιτθμάτων και πλθροφοριϊν, 

τθσ χριςθσ προτφπων και  υποδειγμάτων,  τθσ  διαχείριςθσ του  θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, τθσ 

θλεκτρονικισ κοινοποίθςθσ, τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ανάκεςθσ  και διαχείριςθσ των 

ςυναπτόμενων δθμόςιων ςυμβάςεων, των θλεκτρονικϊν  καταλόγων, των θλεκτρονικϊν 

πλειςτθριαςμϊν,  των δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν, των θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν, τθσ 

θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. 

γ) Τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για  τθν  υποβολι, γνωςτοποίθςθ, διακίνθςθ εγγράφων μζςω του 

ΕΣΘΔΘΣ, τον  τφπο και το  περιεχόμενό τουσ, τον  προςδιοριςμό του χρόνου παραλαβισ και τον 

υπολογιςμό των προκεςμιϊν, τυχόν τεκμιρια γνωςτοποίθςθσ και απόκτθςθσ πρόςβαςθσ από τον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό  φορζα, κακϊσ και τον τρόπο πρόςβαςθσ και τθν απόδειξθ πρόςβαςθσ ςε 

ζγγραφα μζςω του ΕΣΘΔΘΣ και χοριγθςθσ αντιγράφων. 

δ) Τθ διαλειτουργικι ςφνδεςθ του ΕΣΘΔΘΣ με  τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του  Δθμόςιου  Τομζα,  

όπωσ ενδεικτικά των  ανακετουςϊν αρχϊν / ανακζτοντων φορζων, πάςθσ φφςεωσ φορζων του 

δθμόςιου τομζα, των Ενιαίων Κζντρων  Εξυπθρζτθςθσ,  των άλλων  αρχϊν εγγραφισ και εντεταλμζνων 

γραφείων, του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου, των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν αρχϊν, των 

δικαςτικϊν  και ειςαγγελικϊν Αρχϊν, κακϊσ επίςθσ και με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα άλλων κρατϊν 

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

ε) Τον κακοριςμό και εφαρμογι μζτρων εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν, μζςω ςχετικϊν  προγραμμάτων 

και ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ  ι τθσ ςφνταξθσ κωδίκων πρακτικισ. 

ςτ) Τθν ακριβι χωροκζτθςθ του ΕΣΘΔΘΣ, κακϊσ και τουσ  όρουσ  και  προχποκζςεισ  που εξαςφαλίηουν, 

ςε τεχνικό επίπεδο, τθν  αδιάλειπτθ και  ορκι λειτουργία του ςτο ςθμείο  χωροκζτθςθσ. 
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3. Θ κατάρτιςθ, τιρθςθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ, ευρετθρίαςθ και αναηιτθςθ  των θλεκτρονικϊν 

εγγράφων και αρχείων, που αφοροφν  τισ  δθμόςιεσ ςυμβάςεισ του παρόντοσ  που ανατίκενται και 

εκτελοφνται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ και ιδίωσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα μζςα τιρθςθσ, τα  τεχνικά 

πρότυπα  θλεκτρονικισ διαχείριςθσ αρχειοκζτθςθσ και  αναηιτθςθσ εγγράφων και  δεδομζνων, κακϊσ 

και ςτισ κατευκφνςεισ για τα μζτρα οργανωτικισ και τεχνικισ αςφάλειασ ρυκμίηονται με το  προεδρικό 

διάταγμα που προβλζπεται από τισ  διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.3979/2011. 

Άρκρο 

123  

Υποςτιριξθ του ΕΣΘΔΘΣ 

1.  Θ υποςτιριξθ του ΕΣΘΔΘΣ ανατίκεται ςτο  Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ  Διεφκυνςθσ  

Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ. 

2. Στισ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ αυτοφ υπάγονται: 

α) Θ παρακολοφκθςθ, θ ενθμζρωςθ, ο εμπλουτιςμόσ, θ ςυντιρθςθ  και θ διαχείριςθ τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ,  

β) Θ εποπτεία  τθσ  καλισ  χριςθσ και τθσ  αςφάλειασ του ςυςτιματοσ του ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Θ μζριμνα για τθν επικοινωνία και διαλειτουργικότθτα του ΕΣΘΔΘΣ και ο ςυντονιςμόσ με τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ / τουσ ανακζτοντεσ φορείσ και άλλουσ  φορείσ  το  Δθμόςιο Τομζα, κακϊσ και  με 

άλλα  πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ  δθμόςιασ διοίκθςθσ,  με αντίςτοιχα ςυςτιματα κρατϊν-μελϊν τθσ  

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και  τρίτων χωρϊν  

δ) Θ τιρθςθ  του θλεκτρονικοφ αρχείου ΕΣΘΔΘΣ. 

Άρκρο 

124  

Λειτουργία και πολιτικι αςφάλειασ του ΕΣΘΔΘΣ 

1. Οι χριςτεσ αποκτοφν  δικαίωμα  χριςθσ  του  ΕΣΘΔΘΣ, εφόςον  διακζτουν τα  ανάλογα 

διαπιςτευτιρια που απαιτοφνται,  ςφμφωνα με τθν πολιτικι  αςφάλειασ του ΕΣΘΔΘΣ. 

2. Για τθν  πολιτικι  αςφάλειασ του  ΕΣΘΔΘΣ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

Με προζδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 

και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων, προςδιορίηεται το επίπεδο αςφαλείασ που απαιτείται για τθ χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ ςτα διάφορα 

ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και των λοιπϊν εφαρμογϊν του 

ςυςτιματοσ αυτοφ. Το επίπεδο αςφαλείασ είναι ανάλογο προσ τουσ κινδφνουσ και πλθροί τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ιδίωσ του άρκρου24, του 

Ραραρτιματοσ Xτου Ρροςαρτιματοσ Α, και του Ραραρτιματοσ XXIVτου Ρροςαρτιματοσ Β αυτοφ, του 
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π.δ. 150/2001, του ν.3979/2011 και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςασ νομοκεςίασ, ιδίωσ του 

Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΡΘΔ) , το οποίο κυρϊκθκε με τθ με αρ. 

ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρλυκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ (Β/1301) και ςυμπλθρωματικά  τισ  διατάξεισ του  άρκρου  31 του ν.3979/2011, του 

π.δ.150/2001 και του ΡΘΔ. 

3.Οι υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ παρζχονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρ ΥΑΡ/Φ.40.4/163/2013 

απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Β 401) από 

τρίτουσ εκνικοφσ ι αλλοδαποφσ φορείσ υποχρεωτικά  πιςτοποιθμζνουσ από τισ  αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ 

αρχζσ για τθν παροχι τζτοιων υπθρεςιϊν και διαςυνδεδεμζνουσ με τον εκνικό χρόνο. Θ παροχι των 

υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ αποδεικνφεται με ςχετικι θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ λιψθσ των φορζων 

προσ τον χριςτθ  των υπθρεςιϊν αυτϊν, θ οποία διαβιβάηεται ςτον  χριςτθ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ με 

αςφαλι κρυπτογραφθμζνο  τρόπο και θ οποία επζχει κζςθ εγγράφου βζβαιθσ χρονολογίασ. Δεν 

επιτρζπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι / τον ανακζτοντα φορζα ι ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ι ςτο 

φορζα που ζχει αναλάβει τθν υποςτιριξθ του ΕΣΘΔΘΣ θ παρζμβαςθ ςτθ διαδικαςία χρονοςιμανςθσ, 

όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. 

4. Κατ’ εξαίρεςθ ςε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία δεν μπορεί να 

αποκαταςτακεί εντόσ  των οριςμζνων χρονικϊν ορίων, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ δεν 

υποχρεοφται, ςυνολικά ι μερικά, να χρθςιμοποιιςει το ΕΣΘΔΘΣ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται 

από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.και εν ςυνεχεία 

θ ανακζτουςα αρχι/ο ανακζτων φορζασ δεν χρθςιμοποιεί το ΕΣΘΔΘΣ κατόπιν 

αιτιολογθμζνθσαπόφαςισ του. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηεται κάκε  αναγκαία λεπτομζρεια για τθ διαδικαςία 

διαπίςτωςθσ  και πιςτοποίθςθσ τθσ  αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ και τθ  διαδικαςία ζγκαιρθσ 

ενθμζρωςθσ των οικονομικϊν φορζων και ςυνζχιςθσ τθσ διαδικαςίασ χωρίσ τθ χριςθ ι με μερικι χριςθ 

ΤΡΕ, κακϊσ και τθσ πικανισ  παράταςθσ τθσ  διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ  

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ  διατάξεισ. 
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ΜΕΟΣ ΡΕΜΡΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΑΜΘΛΘΣ ΑΞΛΑΣ ΚΑΛ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΩΝ 19 ΚΑΛ 20 

Άρκρο 

125  

Ρεδίο εφαρμογισ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται: 

α. ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  χαμθλισ οικονομικισ αξίασ,  

β. ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΒ του Ρροςαρτιματοσ Α 

και ςτο Ραράρτθμα XVII του Ρροςαρτιματοσ Β, ανεξαρτιτωσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν και  

2. Κατά τα λοιπά, ςτισ ςυμβάςεισ τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, 

εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα επιμζρουσ άρκρα αυτοφ. 

Άρκρο 

126  

Διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 

1. Οι ςυμβάςεισ του παρόντοσ Μζρουσ ςυνάπτονται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: 

α)  τθν ανοικτι διαδικαςία, τθν κλειςτι διαδικαςία, τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ με ι χωρίσ 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, τον ανταγωνιςτικό διάλογο, 

β) τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 128ι 

γ) τθν απευκείασ ανάκεςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 129. 

2. Οι ςυμβάςεισ του παρόντοσ Μζρουσ μποροφν να ςυνάπτονται και μζςω του ςυςτιματοσ 

προεπιλογισ του άρκρου 107, ανεξαρτιτωσ εάν θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται από ανακζτουςα αρχι του 

άρκρου 5 ι ανακζτοντα  φορζα του άρκρου 6. 

Άρκρο 

127  

Επιλογι διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

1. Για τθν ςφναψθ των ςυμβάςεων του παρόντοσ Μζρουσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ 

επιλζγουν ελεφκερα είτε τθν ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία είτε τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με 

προκιρυξθ διαγωνιςμοφείτε τον ανταγωνιςτικό διάλογο, είτε το ςφςτθμα προεπιλογισ του άρκρου107 

2. Για τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 39, όταν ςυνάπτονται από ανακζτουςα αρχι του άρκρου 5 ι τθσ 
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παραγράφου 3 του άρκρου 92, όταν ςυνάπτονται από ανακζτοντα  φορζα του άρκρου6. 

3. Ο υπολογιςμόσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των ςυμβάςεων για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ των 

παραγράφων 3 και 4 γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12. 

4. Στισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ Μζρουσ, θ ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί να περιορίηει τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και να μθν επιβάλλει ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ ωσ προσ τθν χρθματοοικονομικι ι οικονομικι επάρκεια  και τθν επαγγελματικι ι τεχνικι 

ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων, παρά μόνον εφόςον αυτό αιτιολογείται ειδικϊσ από τυχόν 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςφμβαςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ. 

Άρκρο 

128  

Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ 

1.Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςότων 60.0000 ευρϊ. 

2. Για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ δθμοςιεφει 

απλοποιθμζνθ προκιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 137. Επιπλζον, μπορεί να προςκαλεί επιπλζον και 

ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προςφερόντων είναι τρεισ (3). Εν πάςθ 

περιπτϊςει, ο αρικμόσ των προςφορϊν πρζπει να είναι επαρκισ ϊςτε να εξαςφαλίηει πραγματικό 

ανταγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των προςφορϊν είναι μικρότεροσ από το ελάχιςτο όριο, θ 

ανακζτουςα αρχι / οανακζτων φορζασ μπορεί να ςυνεχίηει τθ διαδικαςία,εφόςον αποδεικφεται ότι 

τθρικθκαν οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ, δεν αποτελεί κϊλυμα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. 

4. Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ διεξάγεται από ειδικι τριμελι επιτροπι που ςυγκροτείται προσ τον ςκοπό 

τοφτο και διενεργεί όλα τα ςτάδια του  διαγωνιςμοφ. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν δφναται να 

λάβει χϊρα ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

5. Οι λεπτομζρειεσ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 

129  

Απευκείασ ανάκεςθ 

1 Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ,  χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 20.000 ευρϊ. 

2. Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του 

ανακζτοντοσ φορζα, μθ απαιτουμζνθσ τθσ ςυγκρότθςθσ ςυλλογικοφ οργάνου προσ τον ςκοπό τοφτο. 
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3. Θ απευκείασ ανάκεςθ ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με κριτιριο τθ δυνατότθτα καλισ 

και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν προςφορά του, 

ςυνεκτιμϊντασ και τθν οικονομικι του προςφορά. 

4. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ περί απευκείασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ 

δθμοςιεφειαυτι ςτο ΚΘΜΔΘΣ,ςφμφωνα με το άρκρο 137. Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ 

ελάχιςτον: 

α) τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα  

β)  περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ αυτισ 

γ  όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ 

δ) κάκε άλλθ πλθροφορία κρίνει απαραίτθτθ θ ανακζτουςα αρχι/ο ανακζτων φορζασ. 

5. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθστθσ παραγράφου4ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαια ακυρότθτα τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 

130  

Ρροκεςμίεσ 

1. Στισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων του παρόντοσ Μζρουσ, τθροφνται οι ακόλουκεσ προκεςμίεσ: 

α) Στθν ανοικτι διαδικαςία, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν ανζρχεται ςε είκοςι δφο 

(22) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

β) Στθν κλειςτι διαδικαςία και ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ 

διαγωνιςμοφ, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε δζκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ 

ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προεπιλεγεί για 

τθν υποβολι προςφοράσ ανζρχεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ προσ τουσ προεπιλεγζντεσ. 

γ) Στον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν ανζρχεται ςε δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2. Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν θ 

ανακζτουςα αρχι/ ανακζτων φορζασ λαμβάνει υπόψθ, ιδίωσ, τον ιδιαίτερο χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ 

και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των  αιτιςεων ςυμμετοχισ ι προςφορϊν, με τθν 

επιφφλαξθ των ελάχιςτων προκεςμιϊν που κακορίηονται ςτο  άρκρο αυτό. 

3. Οι προκεςμίεσ για τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν πρζπει να 

κακορίηονται κατά τρόπο ϊςτε να προκφπτει θ ακριβισ θμερομθνία και ϊρα κατά τθν οποία οι αιτιςεισ 

ςυμμετοχισ και οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται. 
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Εξαιρζςεισ 

Στισ ςυμβάςεισ που ρυκμίηονται από το  Μζροσ αυτό δεν εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου : 

α) Θ υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ζκκεςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ α 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 39 

β) Τα άρκρα 44, 45,96, 97και 98, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 46και τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 

97. 

γ) τα άρκρα 47,48,49και 100,101, 102 

δ) το άρκρο 175 

ε) τα άρκρα 188,189 

ΜΕΟΣ ΕΚΤΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΤΘ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΤΩΝ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 

ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ρεδίο εφαρμογισ  

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  του παρόντοσ νόμου 

ανεξαρτιτωσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν. 

2. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ μποροφν να μθν εφαρμόηονται ςτισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 

δθμοςίων ζργων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ρρογραμματιςμόσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ προγραμματίηουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, 

υπθρεςιϊν και ζργων που προτίκενται να ςυνάψουν εντόσ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. Ρροσ τον 

ςκοπό αυτόν ςυντάςςουν πίνακα προγραμματιςμοφ, ο οποίοσ περιλαμβάνει ιδίωσ τισ πλθροφορίεσ 

α) Τον αρικμό, το είδοσ και το αντικείμενο των ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδεικτικϊν 

ποςοτιτων κακϊσ και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

β) Τθ ςυνολικιεκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεωνκαι, ενδεχομζνωσ, εκάςτθσ εξ αυτϊν 

γ) Τθ διαδικαςία ανάκεςθσ των ςυμβάςεων 
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δ) τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ των ςυμβάςεων 

ε) Τθν προβλεπόμενθ διάρκεια των ςυμβάςεων 

ςτ) κάκε άλλθ ςχετικι πλθροφορία ι ςτοιχείο που ικελε κακοριςτεί δυνάμει τθσ κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 196. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, μετά τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ τουσ 

καταχωρίηουν τον πίνακα προγραμματιςμοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων 

Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 187και φζρουν τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια των παρεχόμενων 

πλθροφοριϊν.Για τυχόν τροποποιιςεισ  ι προςκικεσ, ο πίνακασ ενθμερϊνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ. Ο 

πίνακασ παραμζνει αναρτθμζνοσ τουλάχιςτον μζχρι 30 Λουλίου του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ από 

αυτό που αφορά τον προγραμματιςμό. Με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 187μπορεί να 

διαβακμίηεται θ πρόςβαςθ αρχϊν ι φορζων του Δθμοςίου Τομζα ι οικονομικϊν φορζων ςτα ςτοιχεία 

του πίνακα προγραμματιςμοφ. 

3. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ςχετικά με τθν ανάρτθςθ του πίνακα προγραμματιςμοφ δεν 

εφαρμόηονται ςτισ ςυμβάςεισ που αφοροφν, απαιτοφν ι/και  περιλαμβάνουν διαβακμιςμζνεσ 

πλθροφορίεσ. Ωσ τζτοιεσ νοοφνται οι πλθροφορίεσ εκείνεσ θ κοινολόγθςθ των οποίων μπορεί να 

επιφζρει βλάβθ ι ηθμία ςτα ςυμφζροντα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα ι να 

παραβλάψει τυχόν απόρρθτα. 
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Ρροκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ τθσ αγοράσ 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, πριν τθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ μποροφν να διεξάγουν διαβουλεφςεισ με τθν αγορά, προκειμζνου να αξιολογιςουν τθ 

διάρκρωςθ, τθν ικανότθτα και τθ δυναμικότθτα τθσ αγοράσ και να ενθμερϊςουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςχετικά με τα ςχζδια και τισ απαιτιςεισ των ςυμβάςεϊν τουσ. 

Για τον ςκοπό αυτόν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να ηθτιςουν ι να δεχτοφν τισ 

ςυμβουλζσ φορζων του Δθμόςιου Τομζα ι ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων ι φορζων τθσ αγοράσ, εφόςον 

οι εν λόγω ςυμβουλζσ δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ του ανταγωνιςμοφ και δεν καταλιγουν 

ςε παραβίαςθ των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ αποφυγισ των διακρίςεων και τθσ διαφάνειασ.  

2. Εάν ζνασ προςφζρων ι υποψιφιοσ,  ι μια επιχείρθςθ που ςχετίηεται με προςφζροντα ι υποψιφιο ζχει 

παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα ι ζχει εμπλακεί με οποιονδιποτε τρόπο 

ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ  δθμόςιασ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ 

λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαςφαλίςει τθ μθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του εν λόγω προςφζροντα ι υποψθφίου. 

3. Τα εν λόγω μζτρα περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα τθ γνωςτοποίθςθ ςτουσ άλλουσ προςφζροντεσ και 

υποψθφίουσ  τυχόν ςχετικϊν πλθροφοριϊν που ανταλλάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ προθγοφμενθσ εμπλοκισ 



 

[119] 

του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςυμβάςεων ι που 

προζκυψαν από αυτιν κακϊσ και τον προςδιοριςμό επαρκϊν προκεςμιϊν για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν. Ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων ι υποψιφιοσ αποκλείεται από τθ διαδικαςία μόνο εάν δεν 

υπάρχει άλλοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί ςυμμόρφωςθ με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ.  

Ρριν από οποιονδιποτε τζτοιον αποκλειςμό, παρζχεται θ ευκαιρία ςτουσ προςφζροντεσ ι τουσ 

υποψθφίουσ να αποδείξουν ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ δεν είναι δυνατόν να προκαλζςει ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. Τα μζτρα που λαμβάνονται 

τεκμθριϊνονται ςτα πρακτικά που ςυντάςςονται δυνάμει των άρκρων 51και 104. 
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Κανόνεσ για τθ διενζργεια προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων τθσ αγοράσ 

1. Οι διαβουλεφςεισ διεξάγονται βάςει ειδικισ πρόςκλθςθσ για ανοιχτι, μθ δεςμευτικι ςυμμετοχι των 

ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων, που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ / 

ανακζτοντοσ φορζα και δθμοςιοποιείται με κάκε άλλο πρόςφορο, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / 

ανακζτοντοσ φορζα, μζςο του ζντυπου ι θλεκτρονικοφ τφπου. Θ δαπάνθ των τυχόν δθμοςιεφςεων ςτον 

τφπο και κάκε άλλο μζςο δθμοςιότθτασ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα. Σε περίπτωςθ 

ςυμβάςεων  για τισ οποίεσ θ εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ κα υποχρζωνε τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / 

ανακζτοντεσ φορείσ να παράςχουν πλθροφορίεσ, θ αποκάλυψθ των οποίων είναι αντίκετθ προσ τα 

ουςιϊδθ ςυμφζροντά τουσ ι δφναται να παραβλάψει τυχόν απόρρθτα, θ ειδικι πρόςκλθςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν δθμοςιοποιείται, αλλά αποςτζλλεται με κάκε πρόςφορο τρόπο. 

2. Θ πρόςκλθςθ αναφζρει τα ςτοιχεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα, το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, το αντικείμενο, τον τρόπο και τθν προκεςμία υποβολισ παρατθριςεων. Στθν πρόςκλθςθ 

επιςυνάπτεται περιγραφικό ζγγραφο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται κάκε άλλο πλθροφοριακό ςτοιχείο ςχετικά 

με τθ ςφμβαςθ που προτίκεται να ςυναφκεί. 

3. Θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ διαρκεί τουλάχιςτον δζκα πζντε θμζρεσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 

εξιντα θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ι από τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατείνεται, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ ςυμβάςεων μείηονοσ οικονομικισ αξίασ ι 

ιδιαίτερα ςφνκετου αντικειμζνου. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται ςτθν πρόςκλθςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ, θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ ςυγκεντρϊνει και επεξεργάηεται 

τα ςχόλια που υποβλικθκαν. 
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Ρροκαταρκτικζσ ενζργειεσ- ςφνταξθ φακζλου 

Θ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου προχποκζτει τθ ςφνταξθ 
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ειδικοφ φακζλου με μζριμνα τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα. Ο φάκελοσ ςυμπλθρϊνεται 

και επικαιροποιείται ςε όλα τα επιμζρουσ ςτάδια ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ακολουκεί 

αυτιν ωσ τθ λιξθ τθσ και περιλαμβάνει ιδίωσ: α) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ β) τθν 

περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γ) τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ςφμφωνα με το άρκρο 27και 

δ) τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι του. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Δθμοςιότθτα ςε εκνικό επίπεδο 

1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ δθμοςιεφουν τισ προκθρφξεισ και διακθρφξεισ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ανεξαρτιτωσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τουσ και τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και 

ςτθν ιςτοςελίδα τουσ, εφόςον διακζτουν, μζςω διαφλου αυτοματοποιθμζνθσ διανομισ (RSS FEED). Οι 

προκθρφξεισ περιλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 27 χρθςιμοποιϊντασ τα 

πρότυπα που εκδίδονται από τθν Αρχι. 

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να δθμοςιεφουν προκιρυξθ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ι περίλθψθ αυτισ ςε κάκε άλλο ζντυπο ι θλεκτρονικό μζςο, υπό τον όρο ότι οι 

δθμοςιεφςεισ αυτζσ ζπονται χρονικά τθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και δεν περιλαμβάνουν 

πλθροφορίεσ διαφορετικζσ από εκείνεσ που περιζχονται ςτισ προκθρφξεισ και διακθρφξεισ που 

δθμοςιεφονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

3. Οι προκθρφξεισ και διακθρφξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ παραγράφου 3 κα πρζπει να φζρουν 

Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 187. 

4. Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων τθσ παραγράφου 3 βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι/τον ανακζτοντα 

φορζα, δυναμζνων πάντωσ των τελευταίων να προβλζψουν ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ τθν 

μετακφλιςθ τθσ ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ.  
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Λόγοι αποκλειςμοφ 

1. Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ προςφζροντοσ ι υποψθφίου κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Ζνασ προςφζρων ι υποψιφιοσ αποκλείεται τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ μίασ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ εφόςον: 

α) Συντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ υποχρεωτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ  που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 56 
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β) Συντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ προαιρετικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 56, που κακορίηονται ςχετικά ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο  από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

δ) Συντρζχει ςτο πρόςωπό του κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 33, θ οποία δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο επαχκι μζτρα. 

ε) Θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ διακζτει επαρκείσ εφλογεσ ενδείξεισ, ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφςτο πλαίςιο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ. 

ςτ) Ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό ι τθν ποιοτικι επιλογι οικονομικϊν φορζων ι τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

η) Από τθν προθγοφμενθ εμπλοκι του οικονομικοφ φορζα ςτο ςτάδιο τθσ προπαραςκευισ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 134προκφπτει ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ οποία 

δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο επαχκι μζτρα. 

θ) Συντρζχουν οι όροι των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 και τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 8 του Ν.3310/2005 (Α 30) όπωσ ιςχφουν, εφόςον θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ υπάγεται βάςει τθσ 

προεκτιμϊμενθσ αξίασ αυτισ ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.3310/2005. 

3. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων ι υποψιφιοσ είναι κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 21, αποκλείεται όταν ςυντρζχει κάποια από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2 ςτο 

πρόςωπο ενόσ εκ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ. 

4. Ο προςφζρων ι υποψιφιοσ αποκλείεται επίςθσ όταν ςυντρζχει κάποια από τισ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 2 ςτο πρόςωπο τρίτων φορζων που παρζχουν προσ τον προςφζροντα ι υποψιφιο  

οικονομικι, χρθματοοικονομικι ι τεχνικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τα άρκρα 58παρ. 2, 59παρ. 

3,107παρ. 4 και 5, 108παρ. 5 και 6. . 

5. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ τελεί ςε μία από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία από τα οποία να τεκμαίρεται ότι τα μζτρα που ζλαβε 

επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν 

τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ.  

Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι δεςμευκεί να καταβάλει 

τυχόν επιβλθκζντα πρόςτιμα ι άλλεσ χρθματικζσ κυρϊςεισ ι αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που 
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προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 

περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ ι 

δικαςτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα κακϊσ και μζτρα ςε 

επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. 

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Σε 

περίπτωςθ που τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 

κρίςθσ. 

Άρκρο 
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Ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ των προςφερόντων  ι υποψθφίων 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των γενικϊν αρχϊν του άρκρου 3θ ανακζτουςα αρχι/ ανακζτων φορζασ 

κακορίηει τα ελάχιςτα προςόντα και ικανότθτεσ που οφείλουν να διακζτουν οι προςφζροντεσ υποψιφιοι 

για να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ.  

2. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ οι προςφζροντεσ ι υποψιφιοι υποβάλλουν 

δικαιολογθτικά, προκειμζνου να αποδείξουν ιδίωσ: 

α) τθ νομιμοποίθςι τουσ 

β) τθν προςωπικι κατάςταςθ και επαγγελματικι  τουσ επάρκεια,  

γ) τθν οικονομικι, χρθματοοικονομικι επάρκεια και τεχνικι ικανότθτά τουσ,  

δ) τθν επίκλθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ι τεχνικισ ικανότθτασ τρίτων,  

ε)  τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ,  

ςτ) κάκε άλλθ απαίτθςθ/ςτοιχείο πρόςφορο για τθ διενζργεια του ελζγχου καταλλθλότθτασ 

2. Τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι αυτά πλθροφνται, 

εξειδικεφονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140. 

3. Για τισ ανάγκεσ του ελζγχου τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των προςφερόντων ι 

υποψθφίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ να ζχουν κατάλλθλθ οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι ικανότθτα. Για τον ςκοπό αυτόν, μποροφν να 

απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ζχουν ζναν οριςμζνο ελάχιςτο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και ενόσ οριςμζνου ελάχιςτου κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που 

καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ. Επιπρόςκετα, οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να 

απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ετιςιουσ λογαριαςμοφσ τουσ από τισ 

οποίεσ προκφπτουν ςτοιχεία όπωσ ο λόγοσ μεταξφ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Μποροφν επίςθσ να ηθτοφν 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να διακζτουν ικανοποιθτικι αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 

κινδφνων. 
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Ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιςτάςεισ που αφοροφν τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με τθ φφςθ των ζργων, των υπθρεςιϊν ι των προμθκειϊν. Θ ανακζτουςα αρχι αναφζρει τισ εν 

λόγω εξαιρετικζσ περιςτάςεισ ςτα ζγγραφα τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Ο λόγοσ μεταξφ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ μπορεί να εκτιμάται εφόςον οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ 

φορείσ εξειδικεφουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τισ μεκόδουσ και τα κριτιρια για τθν ςυνεκτίμθςι του. Τα 

κριτιρια αυτά είναι αντικειμενικά και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ 

διάκριςθσ. 

Πταν μια ςφμβαςθ διαιρείται ςε τμιματα, θ παροφςα παράγραφοσ εφαρμόηεται ςε ςχζςθ με κάκε 

επιμζρουσ τμιμα. Εντοφτοισ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κακορίηει τον ελάχιςτο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 

ανά ομάδεσ τμθμάτων, για τθν περίπτωςθ που κα ανατεκοφν ςτον ανάδοχο περιςςότερα τμιματα που 

πρζπει να εκτελεςτοφν ταυτόχρονα. 

Εάν οι ςυμβάςεισ βάςει ςυμφωνίασ-πλαιςίου πρόκειται να ανατεκοφν μετά από προκιρυξθ νζου 

διαγωνιςμοφ, θ μζγιςτθ απαίτθςθ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν που αναφζρεται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ 

παροφςασ παραγράφου υπολογίηεται βάςει του αναμενόμενου μζγιςτου μεγζκουσ των εκτελεςτικϊν 

ςυμβάςεων που κα εκτελεςτοφν ταυτόχρονα, ι, εάν αυτό δεν είναι γνωςτό, βάςει τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. Στθν περίπτωςθ των δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν, θ μζγιςτθ απαίτθςθ 

ετιςιου κφκλου εργαςιϊν που αναφζρεται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου υπολογίηεται 

βάςει του αναμενόμενου μζγιςτου μεγζκουσ των επιμζρουσ ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν μζςω του 

δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν. 

Για τον ζλεγχο τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικι επάρκειασ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων 

φορζασ μπορεί να ηθτά με τθ διακιρυξθ ζνα ι περιςςότερα δικαιολογθτικά ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

κατά περίπτωςθ ςφμβαςθσ, τισ δυνατότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνεται και τθν 

ανάγκθ εξαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ.  

4. Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των προςφερόντων ι υποψθφίων μπορεί να αξιολογείται ιδίωσ 

βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ. Για τον 

ζλεγχο τθσ ικανότθτασ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ προςδιορίηει ςτθ διακιρυξθ, τα 

αναγκαία ςτοιχεία, ανάλογα με το είδοσ  και το φυςικό ι οικονομικό αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 
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Δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ 

1. Κατά τθν υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι προςφορϊν, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ωσ 

προκαταρκτικά αποδεικτικά μζςα, δθλϊςεισ ςτισ οποίεσ ο προςφζρων/υποψιφιοσ δθλϊνει ότι πλθροί 
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τισ κατωτζρω προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε καμία από τισ καταςτάςεισ που αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με  το 

άρκρο 138. 

β) πλθροφν τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και το άρκρο 139. 

γ) ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ικανοποιοφν τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και τα κριτιρια επιλογθσ 

που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 55παρ. 2 και 3 και 107. 

δ) τα οριηόμενα υπό ςτοιχεία (i), (iii) και (iv) του ςθμείου (α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 144. 

Επιπλζον, ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ περιλαμβάνονται τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 144και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 33, εφόςον απαιτείται. 

Στισ περιπτϊςεισ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ επικαλείται τισ χρθματοοικονομικζσ, τεχνικζσ ι 

επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ άλλων φορζων , ςφμφωνα με τα άρκρα 58παρ. 2, 59παρ. 3, 107παρ. 4 και 

5, 108παρ. 5 και 6, κα πρζπει να δθλϊνεται ότι οι εν λόγω φορείσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται ςτα ωσ άνω ςτοιχεία υπό α) , β), γ) και δ). 

Στθ διλωςθ περιλαμβάνεται επίςθμθ διλωςθ του προςφζροντοσ / υποψθφίου ότι δεν ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπό του κάποιοσ λόγοσ αποκλειςμοφ ι ότι πλθροφνται τα κριτιρια ποιοτικισ, κακϊσ και οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ που απαιτεί θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ. Επιπλζον προςδιορίηεται θ 

δθμόςια αρχι ι ο τρίτοσ φορζασ που είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ του δικαιολογθτικοφ ι εγγράφου 

που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνει ςτθ διλωςι του και δθλϊνεται ρθτά 

ότι ο προςφζρων/υποψιφιοσ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

παράςχει το δικαιολογθτικό ι ζγγραφο αυτό. 

Οι κατά τα ανωτζρω δθλϊςεισ υπζχουν κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν.1599/1986 (Α 75). Δεν 

απαιτείται θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ  υπογραφισ που προςϊπου που υποβάλλει τθν διλωςθ. Θ ωσ 

άνω διλωςθ, ανεξάρτθτα από τθν αναγραφόμενθ ςε αυτιν θμερομθνία,  αποκτά βεβαία χρονολογία με 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι τθσ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ τισ οποίεσ ςυνοδεφει. 

Σε μία μεταγενζςτερθ διαδικαςία ανάκεςθσ, οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ δφνανται να χρθςιμοποιοφν 

εκ νζου τθ διλωςθ που ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςε κάποια προθγοφμενθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 

εφόςον οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν παραμζνουν ςε ιςχφ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί να αναηθτιςει τα δικαιολογθτικά ζγγραφα 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 3, θ υπεφκυνθ διλωςθ 

περιζχει επίςθσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςκοπό αυτό, όπωσ τθ διαδικτυακι διεφκυνςθ 

τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ 

ςυναίνεςθσ. 

2. Μια ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί ανά πάςα ςτιγμι από τουσ προςφζροντεσ 

ι τουσ υποψθφίουσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ να υποβάλουν το ςφνολο ι τμιμα των 
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δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εάν, κατά τθν άποψι τθσ/του, είναι αναγκαίο για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ομαλισ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ. 

3. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 2, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να προβλζπεται ότι οι 

οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ζγγραφα ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία εφόςον και ςτον βακμό που θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να 

αποκτιςει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ απευκείασ με πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων 

που τθρείται ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διατίκεται δωρεάν. 

4. Εάν ο υποψιφιοσ ι προςφζρων αποτελεί κοινοπραξία κατά τθν ζννοια του άρκρου 21, υποβάλει τισ 

δθλϊςεισ τθσ παραγράφου 1 ι τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3 για κάκε μζλοσ τθσ 

κοινοπραξίασ. 5. Πταν υποβάλλεται αίτθςθ ςυμμετοχισ ι προςφορά από υποψιφιο ι προςφζροντα 

που δθλϊνει ότι κα χρθςιμοποιιςει τθν χρθματοοικονομικι ι οικονομικι επάρκεια ι επαγγελματικι ι 

τεχνικι ικανότθτα τρίτων οικονομικϊν προςϊπων ι υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν 

περίπτωςθ που ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, προςκομίηονται από τον υποψιφιο για κάκε τρίτο οικονομικό 

φορζα  ι υπεργολάβο τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 1 ι 

2, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. 

6. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 εκδίδεται πρότυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ 

τθσ παραγράφου 1 και κακορίηεται ο τφποσ και το ειδικότερο περιεχόμενό αυτισ. 

Άρκρο 
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Επίκλθςθ ικανοτιτων τρίτων φορζων 

1. Πταν ζνασ προςφζρων ι υποψιφιοσ επικαλείται για τθν απόδειξθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 

που αφοροφν είτε τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ι τθν τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα που ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων, ςφμφωνα με τα 

άρκρα  58παρ. 2, 59παρ. 3, 107παρ. 4 και 5, 108παρ. 5 και 6 εφαρμόηονται επιπλζον οι παράγραφοι 2 

και 3. 

2. Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα ι 

με τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ μποροφν να βαςίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ τρίτων φορζων μόνο εάν αυτοί κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων, 

αποδεικνφει, ςτθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 

πόρουσ, με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ με τθν προςκόμιςθ, κατά τθν υποβολι των αιτιςεων 

ςυμμετοχισ ι προςφορϊν τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ εξετάηει ζαν  οι τρίτοι οικονομικοί, φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των 
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οποίων ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ προτίκεται να ςτθριχκεί, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 139ι αν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ λόγοι αποκλειςμοφ ςφμφωνα 

με το άρκρο 138.. Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να 

αντικαταςτιςει ζναν τρίτο οικονομικό φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 

ςυντρζχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλειςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ μπορεί να 

απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν τρίτο οικονομικό φορζα ςτο πρόςωπο του 

οποίου δεν ςυντρζχουν μθ υποχρεωτικοί λόγοι αποκλειςμοφ. 

3. Εφόςον ζνασ προςφζρων ι υποψιφιοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων οικονομικϊν φορζων, όςον 

αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ ανακζτουςα 

αρχι / ανακζτων φορζασ μπορεί να επιβάλει ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο και τον τρίτο φορζα να 

ευκφνονται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μια 

κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 21μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι άλλων φορζων. 

Άρκρο 

142  

Εγγυιςεισ 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ να 

παράςχουν ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα είδθ εγγυιςεων: 

α)«Εγγφθςθ Συμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςεςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε Ευρϊ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% τθσ 

προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. Θ ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κακορίηεται 

ςφμφωνα με τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

λιγει, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ 

ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 

κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 

138-141, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 152δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν 

προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν προςκομίςει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ προςφζροντεσ με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ και ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αν απαιτείται. Δεν 

απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο. 

β)«Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που  ανακφπτουν ι ηθμιϊν 

που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ. 
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γ)«Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ», θ οποία καλφπτει τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν που 

προκαλοφνται από τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν εκτζλεςι τθσ  

2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ηθτοφν από τον ανάδοχο: 

α)«Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό ζωσ 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

β)«Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο», το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό ζωσ 0,5% 

επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, θ οποία κα αποδεςμεφεται ιςόποςα και αναλογικά, 

κατ’ ζτοσ, ςε ςχζςθ με τον χρόνο ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Ρροκειμζνου να 

υπογραφεί θ εκτελεςτικι ςφμβαςθ ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποχρεωκεί να κατακζςει εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ 2β). 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ηθτοφν από τον ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ 

προκαταβολισ, «Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ», ιςόποςθ με τθν προκαταβολι.Οςάκισ ςφμφωνα με τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηεται και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, θ τελευταία καλφπτει και τθν 

παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Στισ περιπτϊςεισ που από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται μεγαλφτερο φψοσ 

προκαταβολισ, αυτι λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα 

καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 

καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ  προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσπραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ορίηουν κατά τρόπο ςαφι και οριςμζνο τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ, τον 

τφπο, το ακριβζσ ποςό, τθν διαδικαςία κατάπτωςθσ, επιςτροφισ ι αποδζςμευςθσ και τουσ ειδικότερουσ 

όρουσ αυτϊν. 

5. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 μποροφν να εκδίδονται πρότυπα ι 

υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, δεςμευτικά ι μθ. 

Άρκρο 

143  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαδικαςία ανάκεςθσ πρζπει να κατακζςουν αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ι προςφορά  εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Οι προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  με οποιοδιποτε από τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ 

μζςα και παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο επί αποδείξει.  

3. Ρροςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα με 
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οποιονδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, προκειμζνου να 

αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν  διαδικαςία των άρκρων 149-151. 

4.  Ρροςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

5. Οι προςφορζσ, οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ εν γζνει που κατατίκενται 

ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 147 

6. Ρριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, ο 

προςφζρων ι υποψιφιοσ μπορεί να τροποποιιςει, ςυμπλθρϊςει ι αποςφρει τθν προςφορά του ι τθν 

αίτθςθ ςυμμετοχισ του. 

Άρκρο 

144  

Ρεριεχόμενο των προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ 

1. Στθν ανοικτι διαδικαςία οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», όπου 

τοποκετοφνται: 

i) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κατ’ άρκρο 142, εφόςον απαιτείται 

ii) Τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 1, 4 και 5 του άρκρο 140του παρόντοσ και ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ και τθν 

οικονομικι ι χρθματοοικονομικι επάρκεια και τθν επαγγελματικι ι τεχνικι ικανότθτά τουσ. 

iii) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι υποψθφίου νομικοφ προςϊπου, 

ςφμφωνα με το νόμο  

iv) Νόμιμθ εξουςιοδότθςθ προσ υποβολι τθσ προςφοράσ ι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, εφόςον 

υποβάλλεται από τρίτο, εξουςιδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο. 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», όπου τοποκετοφνται τα 

τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 

χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», όπου τοποκετοφνται τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

2. Στθν κλειςτι διαδικαςία και τθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ: 

α) Πλοι οι υποψιφιοι υποβάλλουν κατά το ςτάδιο προεπιλογισ τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ τθσ 

παραγράφου 1 ςτοιχείο α του παρόντοσ άρκρου. 
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β) Οι  προεπιλεγζντεσ υποψιφιοι υποβάλλουν τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τουσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχεία β και γ του παρόντοσ άρκρου. 

3. Τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, πλθν τθσ εγγφθςθσ και των δθλϊςεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

140μποροφν να υποβάλλονται ςε απλά φωτοαντίγραφα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτθ διλωςθ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 140δθλϊνεται ρθτά ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελοφν ακριβι αντίγραφα 

των πρωτοτφπων. 

4. Εφόςον τα δθμόςια ι ιδιωτικά ζγγραφα που υποβάλλονται με τθν προςφορά ι τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ δεν είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςυνυποβάλλεται επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

5. Πλα τα δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά, που αφοροφν ςε αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ, 

φζρουν τθν επιςθμείωςθ ("Αροstile") ςφμφωνα με τθ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε 

με το ν.1497/1984 (Α 188), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. 

6. Στα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να ορίηεται ότι ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, 

χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

7. Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, 

διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ 

και  μονογεγραμμζνθ από τον ςυντάκτθ, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ 

ι προςκικθ. 

Άρκρο 

145  

Ρλθρότθτα και νομιμότθτα δικαιολογθτικϊν –Διευκρινίςεισ 

1. Κατά τθ διαδικαςία ελζγχου  και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ να 

διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά  των παραγράφων 1 ςτοιχ. α και 2 

ςτοιχ. α του άρκρου 147,που ζχουν υποβάλει, εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ από πζντε (5) οφτε μεγαλφτερθ από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςε 

αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ/ςυμπλιρωςθ υποβάλλεται από τουσ 

προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα δεν 

λαμβάνεται υπόψθ.  

2. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ,που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο αφορά μόνο τισ 

αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθσ ι 

ςυμπλιρωςθσ και δεν επιτρζπεται να άγει ςε μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι νζων  
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εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο ςτθν διευκρίνιςθ ι 

ςυμπλιρωςθ,ακόμθ και με νζα ζγγραφα,εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. Οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ δζχονται νζα ζγγραφαι δικαιολογθτικάτα οποία 

αποδεικνφουν κρίςιμα γεγονότα ι καταςτάςεισ, που αφοροφν τθνπροςωπικι κατάςταςθ ι 

νομιμοποίθςθ των προςφερόντων ι υποψθφίων και ανάγονται ςτο χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

3. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ τθσ παραγράφου 1 δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ 

μεταχείριςθ των οικονομικϊν φορζων ι να άγει ςε ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ 

φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

4. Θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ μπορεί, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ από πζντε (5) οφτε μεγαλφτερθ από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του αιτιματοσ, να ηθτιςει ζγγραφθ διευκρίνιςθ του περιεχομζνου τθσ τεχνικισ ι οικονονομικισ 

προςφοράσ, εάν περιζχει αςάφειεσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα 

τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ κρίνει κεραπεφςιμα. Θ 

διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ ι τθ 

μεταβολι ςτθν κατάταξθ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα κριτιρια ανάκεςθσ και δεν πρζπει να 

προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

5. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 ζωσ 4 είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι/ ανακζτοντα φορζα, εάν επίκειται 

αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ 

προςφοράσ. 

Άρκρο 

146  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2. Εάν οι προςφζροντεσ κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, και αποδζχκθκαν τθν 

παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 

ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 
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παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ υποχρεωτικά 

ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ 

ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ, 

αποκλειομζνων των λοιπϊν προςφερόντων για αιτία αυτι. 

Άρκρο 

147  

Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

1. Θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει κάκε προςφορά: 

α) θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των 

απαράβατων όρων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ 

β) ςτθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ, 

γ) θ οποία περιζχει ατζλειεσ , ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί από τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο145,  

δ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παρείχε τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ του οποίου δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το 

άρκρο145, 

ε) θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, 

ςτ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, εάν επιτρζπεται, δεν πλθροί τισ 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

η) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, 

εκτόσ από τθν περίπτωςθ υποβολισ εναλλακτικισ προςφοράσ, εφόςον αυτι επιτρζπεται. 

2. Θ παράγραφοσ 1 εφαρμόηεται αναλόγωσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων 

ςυμμετοχισ ςτθν κλειςτι διαδικαςία, τθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ι τθσ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ. 

Άρκρο 

148  

Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
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1. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ / 

ανακζτοντοσ φορζα , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 191. 

2. Αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ 

λοιποφσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Στο ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ το αρμόδιο όργανο 

μπορεί να επιςκζπτεται τισ εγκαταςτάςεισ των προςφερόντων, προκειμζνου να εξετάςει τισ 

πραγματικζσ καταςκευαςτικζσ δυνατότθτεσ αυτϊν για τα ςυγκεκριμζνα υλικά που προςφζρουν ςτο 

διαγωνιςμό. 

3. Πταν βαςικό κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, ςε 

περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι 

περιςςότερων προςφερόντων, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να ορίηεται ότι θκατακφρωςθ γίνεται 

είτε ςτθν προςφορά με τθν ανϊτερθ τεχνικι βακμολογία είτε ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι. 

Σε περίπτωςθ που οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων 

φορζασ καλεί εγγράφωσ όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλαν τισ προςφορζσ με τθν ίδια τιμι, να 

υποβάλουν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία που κακορίηει το αρμόδιο όργανο ςτθν ςχετικι πρόςκλθςθ και 

θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από πζντε (5) και μεγαλφτερθ από δζκα (10) θμζρεσ,βελτιωμζνθ 

οικονομικι προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο προςφζρων που 

προκφπτει από τθν εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, ςυνεκτιμουμζνθσ τθσ βελτιωμζνθσ οικονομικισ 

προςφοράσ. Αν και μετά από τθ διαδικαςία αυτι δεν προκφψει ανάδοχοσ, θ ανακζτουςα αρχι 

/ανακζτων φορζασ επιλζγει να επιλζξει τον ανάδοχο μζςω κλιρωςθσ. 

4. Πταν βαςικό κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι, ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν 

ίδια ακριβϊσ τιμι. Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ καλεί 

εγγράφωσ όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ, να υποβάλουν, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία που κακορίηει το αρμόδιο όργανο ςτθν ςχετικι πρόςκλθςθ και θ οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερθ από πζντε (5) και μεγαλφτερθ από δζκα (10) θμζρεσ ,βελτιωμζνθ οικονομικι 

προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο μειοδότθσ. Αν και μετά από τθ 

διαδικαςία αυτι δεν προκφψει μειοδότθσ, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο 

μζςω κλιρωςθσ. 

Άρκρο 

149  

Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςτθν ανοικτι διαδικαςία 

1. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ λαμβάνει χϊρα τθν θμζρα και ϊρα 

που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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2. Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ γίνεται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι 

των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ  και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Στα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ διαδικαςία πρόςβαςθσ των προςφερόντων ςτα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 22. Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ των προςφερόντων, των δικαιολογθτικϊν 

που υπζβαλαν και των αποτελεςμάτων του ελζγχου τουσ ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει. 

3. Εν ςυνεχεία, ςε επόμενθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμζρα και ϊρα που ορίηεται ςτθ ςχετικι 

πρόςκλθςθ, διενεργείται θ αποςφράγιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν. Κατά τθ διαδικαςία αυτι ελζγχεται 

θ πλθρότθτα, θ νομιμότθτα και θ κανονικότθτά τουσ και ακολουκεί θ βακμολόγθςι τουσ. Σε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, το αρμόδιο όργανο 

ειςθγείται τον αποκλειςμό του προςφζροντα από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ και εκδίδει πρακτικό για 

τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που γίνονται αποδεκτζσ.  

4. Τααποτελζςματα του ςταδίου του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του ςταδίου τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα που ςυνιςτά εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ, θ οποία κοινοποιείται με 

επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

5. Εν ςυνεχεία, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι 

τεχνικζσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, να προςζλκουν ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα για τθν 

αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. Οικονομικζσ προςφορζσ προςφερόντων των οποίων οι 

τεχνικζσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

6. Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται παρουςία των προςφερόντων που 

προςκλικθκαν ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. Ακολουκεί ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ, 

νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των οικονομικϊν προςφορϊν και θ κατάταξθ των προςφορϊν ανάλογα 

με το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ πρακτικοφ του 

αρμόδιου οργάνου. 

Άρκρο 

150  

Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των  αιτιςεων ςυμμετοχισ και προςφορϊν ςτθν κλειςτι 

διαδικαςία 

1. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ λαμβάνει χϊρα τθν θμζρα και ϊρα 

που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ 
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γίνεται δθμόςια, παρουςία των υποψθφίων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Πςοι 

δικαιοφνται να παρευρίςκονται λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ  και 

των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Στα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ διαδικαςία 

πρόςβαςθσ των υποψθφίων ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 22.  

3. Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, το αρμόδιο όργανο 

προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ των υποψθφίωνκαι τον ζλεγχοτων δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν. Εν 

ςυνεχεία, προβαίνει ςτθν βακμολόγθςθ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των υποψθφίων, βάςει των 

κριτθρίων προεπιλογισ που κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 

του άρκρου 55 

4. Τα αποτελζςματα του ςταδίου του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχιστθσ παραγράφου 1 και 

προεπιλογισ καταχωροφνται ςε ςχετικό πρακτικό προεπιλογισ, που  επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα, θ οποίαςυνιςτά εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ. 

5. Εν ςυνεχεία, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τουσ υποψθφίουσ που 

προεπιλζγθςαν για υποβολι προςφορϊν ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ. 

6. Μετά τθν υποβολι προςφορϊν κατά το δεφτερο ςτάδιο τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ, θ ανακζτουςα 

αρχι / ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τουσ προςφζροντεσ, να παραςτοφν ςτθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ 

αποςφράγιςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςε ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι ελζγχεται θ πλθρότθτα, θ νομιμότθτα και θ κανονικότθτα των τεχνικϊν 

προςφορϊν και ακολουκεί θ βακμολόγθςι τουσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, το αρμόδιο όργανο ειςθγείται τον αποκλειςμό του 

προςφζροντα από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν που γίνονται 

αποδεκτζσ.  

7. Τα αποτελζςματα του ςταδίου τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ επικυρϊνονται με απόφαςθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα που ςυνιςτά εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

8. Εν ςυνεχεία, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι 

τεχνικζσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, να προςζλκουν ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα για τθν 

αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. Οικονομικζσ προςφορζσ προςφερόντων των οποίων οι 

τεχνικζσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

9. Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται παρουςία των προςφερόντων που 

προςκλικθκαν ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. Ακολουκεί ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ, τθσ 

νομιμότθτασ και τθσ κανονικότθτασ των οικονομικϊν προςφορϊν και θ κατάταξθ των προςφορϊν 
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ανάλογα με το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ 

πρακτικοφ του αρμόδιου οργάνου. 

Άρκρο 

151  

Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ 

με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ ι ανταγωνιςτικοφ διαλόγου 

1. Για τθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ 

προεπιλογισ, ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ι ανταγωνιςτικοφ διαλόγου εφαρμόηονται 

παράγραφοι 1  ζωσ 4 του άρκρου 150. 

2. Οι ειδικότεροι όροι διενζργειασ των επομζνων ςταδίων τθσ διαπραγμάτευςθσ ι του ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου, κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Θ 

διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ πρακτικοφ του αρμόδιου οργάνου ςχεκτικά με τα 

αποτελζςματα τθσ διαπραγμάτευςθσ. 

Άρκρο 

152  

Ρρόςκλθςθ  για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ι των αποτελεςμάτων τθσ διαπραγμάτευςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 148ζωσ 151θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα , ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») όπωσ υποβάλει 

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 

αυτόντα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που κακορίηονται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία, για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 

του άρκρου 140. Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ αποδεικνφουν τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ τόςο κατά το χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ του άρκρου 140όςο και κατά τον χρόνο τθσ 

κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του πρϊτου εδαφίου. 

2. Εν ςυνεχεία, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Θ 

ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

3. Εάν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ παρζχεται προκεςμία ςτον 

προςωρινό ανάδοχο να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ δεκαιμερθ προκεςμία για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ εκκινεί από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ προςκόμιςθσ των 

δικαιολογθτικϊν. 

4.Εάν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
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δθλϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 140είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, 

εφόςον είχε προςκομιςκεί και με τθν επιφφλαξθ του επόμενου άρκρου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι ι τθν επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι διλωςθ, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 140θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

5. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα όλα 

τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που 

αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι ι τθν επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 

προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

6. Σε περίπτωςθ που από τα νομίμωσ και εμπροκζςμωσ προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά του 

προςωρινοφ αναδόχου δεν αποδεικνφεται θ πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων εκ των απαιτιςεων των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 139-142, ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί και με τθν επιφφλαξθ του επόμενου άρκρου και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι ι τθν 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι 

πλθρεί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 139-142, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

7. Θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ δζχεται τα ιδθ κατατεκειμζνα ςε αυτιν/αυτόν πρωτότυπα ι 

επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που πρζπει να υποβάλλονται ςφμφωνα με 

το παρόν άρκρο, εφόςον ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςε προγενζςτερθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, που πραγματοποιικθκε από τθν ίδια ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα και εφόςον 

ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και είναι ςε ιςχφ. 

8. Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ πρακτικοφ 

από το αρμόδιο όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα προσ λιψθ απόφαςθσ είτε κιρυξθσ του προςωρινοφ αναδόχου εκπτϊτου, 
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είτε ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ κατά τισ παραγράφουσ 4 ι 5, είτε κατακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ κατά το άρκρο154. 

9. Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ι ςυμμετείχαν 

ςτθ διαπραγμάτευςθ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κατατζκθκαν. Στθ 

διακιρυξθ ορίηεται περαιτζρω θ διαδικαςία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και ο χρόνοσ 

πρόςβαςθσ των προςφερόντων ςε αυτά. 

Άρκρο 

153  

Οψιγενείσ μεταβολζσ 

1.  Σε περίπτωςθ επζλευςθσ μεταβολϊν ωσ προσ τισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι 

προςφζροντεσ/υποψιφιοι είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν ςφμφωνα με το άρκρο 140, οι οποίεσ επιλκαν ι 

για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 140και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 152, οι 

προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελθττί τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα 

φορζα ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 152. 

2. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα 

για οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο πρόςωπο 

του προςωρινοφ αναδόχου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα, θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4 και 6 του 

άρκρου 152εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων αυτϊν. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

προςωρινοφ αναδόχου, εφόςον είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4 και 6 του άρκρου 

152. 

Άρκρο 
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Απόφαςθ κατακφρωςθσ 

1. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςυνιςτά εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ ςτθν οποία ενςωματϊνονται τα 

αποτζλεςματα του ςταδίου αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ι διαπραγμάτευςθσ και του 

ςταδίου ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

2. Θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, 

ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο (τθλεμοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κλπ) επί αποδείξει.   
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3. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτων φορζασ δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται είτε από τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι από τθν  ζκδοςθ απόφαςθσ επί τυχόν αςκθκείςασ 

προςφυγισ του άρκρου 165κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, είτε μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ' αυτϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 

170και μετά τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το 

άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013(Α 52), εφόςον απαιτείται.  

4. Μετά τθν κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει προσ 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ δζκα (10) θμζρων από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ. 

5. Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που 

ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι ι τθν επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, , θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Άρκρο 

155  

Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ  

1. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ / του ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εφ’ όςον από τθν παρατυπία είτε δεν 

αναπτφχκθκε αποτελεςματικόσ ανταγωνιςμόσ είτε επθρεάηεται το αποτζλεςμά τθσ. 

β) Θ διαδικαςία ανάκεςθσ ιταν άγονθ, λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ ι απόρριψθσ όλων των 

προςφορϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147. 

γ) Οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 

ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι. 

δ) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου λόγω ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ε) Στισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 152και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 154. 

ςτ) Σε περίπτωςθ που θ προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ. 

2. Εάν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 
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ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ μπορεί να ακυρϊςει μερικά τθ διαδικαςία ι/και να 

αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 

εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μετά από γνϊμθ του αρμοδίου 

οργάνου. 

3. Πταν υπάρχουν λόγοι για τθν ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 , θ 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ακυρϊνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ι εφόςον οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία για το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ 

τζτοιων προςφορϊν. 

4. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ 

άρκρου, θ ανακζτουςα αρχι επιςτρζφει ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τισ προςφορζσ τουσ ι τισ αιτιςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον ζχουν υποβλθκεί. 

5. Θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του 

αρμοδίου οργάνου, να αποφαςίςει, παράλλθλα με τθν ακφρωςθ ι ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων 

τθσ, ι να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ 

πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων 38, 39ι 92. 

Άρκρο 
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Κανονιςμοί Ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

1.α) Με προεδρικά διατάγματα που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

εκδίδονται «Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν» και «Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων Υπθρεςιϊν». 

β)Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

εκδίδεται «Κανονιςμόσ Ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων  Ζργων». 

2. Τα προεδρικά διατάγματα τθσ παραγράφου 1 εκδίδονται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ τθσ 

παραγράφου 20 του άρκρου 2, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ δε 

ζκδοςθ αυτϊν δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. Με τα ανωτζρω 

διατάγματα ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ  των δθμοςίων 

ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων αντιςτοίχωσ που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ 

αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και δεν ρυκμίηονται ειδικϊσ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ειδικότερα, οι 

Κανονιςμοί ρυκμίηουν: 

α) τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, τισ διαδικαςτικζσ ενζργειεσ, 

τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και προεπιλογισ, 
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β)τουσ ειδικότερουσ όρουσ ςυμμετοχισ, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ για τθν απόδειξθ των 

κριτθρίων  ποιοτικισ επιλογισ, τθσ οικονομικισ, χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τεχνικισ ι 

επαγγελματικισ ικανότθτασ, 

γ)τα κριτιρια ανάκεςθσ και τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων,  

δ)τον αναλυτικό τρόπο υποβολισ των προςφορϊν και τα ςυςτιματα υποβολισ προςφορϊν, 

ε)τισ αναλυτικζσ διαδικαςτικζσ ενζργειεσ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μζχρι τθν ανακοίνωςθ 

τθσ κατακφρωςθσ ι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που δεν ρυκμίηονται αναλυτικά από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, 

ςτ)τισ προχποκζςεισ καταβολισ των εγγυιςεων, τον τφπο, το φψοσ, τουσ υπόχρεουσ και κάκε άλλθ 

λεπτομζρεια που αφορά τθ διαςφάλιςθ τθσ προςικουςασ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

η)τισ προκεςμίεσ των επί μζρουσ διαδικαςιϊν,  

θ)τισ αρμοδιότθτεσ και τθν ςφνκεςθ των ςυλλογικϊν οργάνων που ςυμμετζχουν ςτθν ανάκεςθ των 

ςυμβάςεων,  

κ)τισ χρθματικζσ κυρϊςεισ (πρόςτιμα, κατάπτωςθ ποινικισ ριτρασ ι εγγυοδοςίασ κ.λπ., αποκλειςμό εν 

όλω ι εν μζρει  κ.λπ.), 

ι)κάκε άλλο κζμα αναγκαίο για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. 

ΜΕΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρκρο 
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Γενικι αρχι 

Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να τθροφν 

όλεσ τισ κείμενεσ διατάξεισ ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ, των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ, που επιβάλλονται από το ενωςιακό δίκαιο, τθν εςωτερικι νομοκεςία, τισ 

ςυλλογικζσ ςυμφωνίεσ, ι από διατάξεισ του διεκνοφσ  περιβαλλοντικοφ, προνοιακοφ ι εργατικοφ 

δικαίου που απαρικμοφνται ςτο Ρροςάρτθμα  Γ. 

Άρκρο 

158  

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

(άρθρo 26 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ, άρθρo 38 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προβλζπουν ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον οι όροι αυτοί είναι ςυμβατοί με το ενωςιακό δίκαιο και προβλζπονται 

ςτθν προκιρυξθ ι ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι όροι αυτοί μποροφν 
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ιδίωσ να αφοροφν κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ. 

Άρκρο 

159  

Υπεργολαβία 

(Άρθρο 25 Οδηγίασ 2004/18/ΕΚ , άρθρο 37 Οδηγίασ  2004/17/ΕΚ 

1. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου του άρκρου 158 από υπεργολάβουσ υπόκειται ςε 

παρακόλουκθςθ και ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ 

2 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να περιλαμβάνουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ριτρα υπεργολαβίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 51. 

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και εφόςον θ φφςθ τθσ ςφμβαςθσ το  επιτρζπει, θ 

ανακζτουςα αρχι καταβάλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν πλθρωμι του για τθν εκτζλεςθ 

προμικειασ υπθρεςιασ ι ζργου δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ςτα ζγγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι μθχανιςμοί που επιτρζπουν 

ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ.  

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόηονται υπό τθν επιφφλαξθ του ηθτιματοσ τθσ ευκφνθσ του κφριου 

αναδόχου. 

5. Στθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων ζργων και όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που πρζπει να παρζχονται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ υπό τθν άμεςθ εποπτεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα, μετά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ και το αργότερο μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ αυτισ, ο ανάδοχοσ υποδεικνφει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα  φορζα  το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ  νόμιμουσ  

εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, που εμπλζκονται ςτα εν λόγω  ζργα ι υπθρεςίεσ, ςτο βακμό που 

είναι γνωςτά κατά τθν δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει 

αμελθττί τθν ανακζτουςα αρχι / τον ανακζτοντα  φορζα για τυχόν μεταβολζσ ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και να παρζχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςχετικά με  νζουσ 

υπεργολάβουσ που κα εμπλακοφν  ςτθν εκτζλεςθ των  εν λόγω ζργων ι υπθρεςιϊν.  

Εφόςον είναι αναγκαίο για τουσ ςκοποφσ του ςθμείου β τθσ παραγράφου 6, οι απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των υπεργολάβων, όπωσ 

προβλζπονται ςτο άρκρο 140 ι και άλλα κατάλλθλα αποδεικτικά ςτοιχεία που προςδιορίηει θ 

ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ. 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου αυτισ δεν εφαρμόηεται ςε προμθκευτζσ.  

6. Με Ρροεδρικό Διάταγμα  που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ μπορεί να επεκτείνονται τα προβλεπόμενα ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου: 
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α) ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ςτισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν εκτόσ εκείνων που αφοροφν υπθρεςίεσ 

που παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα υπό τθν άμεςθ 

εποπτεία τθσ/του ι ςε προμθκευτζσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμβάςεισ ζργων ι υπθρεςίων  

β) ςε υπεργολάβουσ των υπεργολάβων του αναδόχου ι πιο κάτω ςτθν αλυςίδα τθσ υπεργολαβίασ 

7. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ και του κακ’ φλθν αρμοδίου Υπουργοφ, μποροφν να ρυκμίηονται τα ειδικότερα 

ηθτιματα που αφοροφν τισ άμεςεσ πλθρωμζσ των υπεργολάβων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, για 

παράδειγμα, προβλζποντασ άμεςεσ πλθρωμζσ προσ τουσ υπεργολάβουσ, χωρίσ αίτθςθ των τελευταίων, 

κακϊσ και το είδοσ των μζτρων που αναφζρονται ςτθν εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 3, 5 

και 6. Μπορεί επίςθσ να περιορίηεται το πεδίο εφαρμογισ των μζτρων αυτϊν είτε ςε οριςμζνα είδθ 

ςυμβάςεων είτε ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ανακετουςϊν αρχϊν / ανακζτοντων φορζων ι οικονομικϊν 

φορζων ι ςτισ ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ. 

Άρκρο 
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Τροποποίθςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

1. Τυχόν ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των διατάξεων δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαιςίου κατά τθ 

διάρκειά τθσ κεωρείται νζα ανάκεςθ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, οπότε απαιτείται νζα 

διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ. 

2. Τυχόν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαιςίου κατά τθ διάρκειά τθσ κεωρείται ουςιϊδθσ 

κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 εάν διαφοροποιεί ουςιωδϊσ τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ 

ςυμφωνίασ-πλαιςίου που ςυνιφκθ αρχικϊσ. Σε κάκε περίπτωςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3, 

μια τροποποίθςθ κεωρείται ουςιϊδθσ εάν πλθροφται μία από τισ κατωτζρω προχποκζςεισ: 

α) θ τροποποίθςθ ειςάγει όρουσ οι οποίοι, εάν αποτελοφςαν μζροσ τθσ αρχικισ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, κα είχαν οδθγιςει ςτθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν υποψθφίων από αυτοφσ που επιλζχκθκαν 

αρχικϊσ ι ςτθν αποδοχι άλλθσ προςφοράσ από εκείνθ που επελζγθ αρχικϊσ ι κα προςζλκυαν 

επιπλζον ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 

β) θ τροποποίθςθ αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου υπζρ 

του αναδόχου κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο, 

γ) θ τροποποίθςθ επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. 

3. Οι τροποποιιςεισ δεν κεωροφνται ουςιϊδεισ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 εάν 

ςυμπεριλαμβάνονταν ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ προμικειασ με τθ μορφι ςαφϊν, ακριβϊν και ρθτϊν 

ρθτρϊν ι δυνατοτιτων ανακεϊρθςθσ. Οι εν λόγω ριτρεσ ορίηουν το πεδίο και τθ φφςθ των 

ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι δυνατοτιτων ανακεϊρθςθσ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ υπό τισ 

οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι δυνατότθτεσ ανακεϊρθςθσ 
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που κα μποροφςαν να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. 

4. Ραράβαςθ τθσ υποχρεϊςθσ τθσ παραγράφου 1 ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαια ακυρότθτα τθσ 

τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 
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Κανονιςμοί Εκτζλεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

1. α) Με προεδρικά διατάγματα που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

εκδίδονται «Κανονιςμόσ Εκτζλεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν» και «Κανονιςμόσ Εκτζλεςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων Υπθρεςιϊν». 

Β)Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

εκδίδεται «Κανονιςμόσ Εκτζλεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων  Ζργων». 

2. Τα προεδρικά διατάγματα τθσ παραγράφου 1 εκδίδονται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχιστθσ 

παραγράφου 20 του άρκρου 2, εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ δε 

ζκδοςθ αυτϊν δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του. Με τα ανωτζρω διατάγματα 

ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, 

υπθρεςιϊν και ζργων αντιςτοίχωσ που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και 

δεν ρυκμίηονται ειδικϊσ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ειδικότερα, οι Κανονιςμοί ρυκμίηουν: 

α) το ελάχιςτο περιεχομενο των ςυμβάςεων 

β) τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ κατάρτιςθσ, τροποποίθςθσ, καταγγελίασ και λφςθσ των 

ςυμβάςεων, 

γ) τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ παραλαβζσ, τισ παραδόςεισ, τισ πλθρωμζσ, τθν ζκπτωςθ ι 

υποκατάςταςθ του αναδόχου και τισ ςυναφείσ κυρϊςεισ,  

δ) τθν είςπραξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου, τθν ευκφνθ ζναντι τρίτων, 

ε) τθ χρθματοδότθςθ, 

ςτ) τθ δωςιδικία και το εφαρμοςτζο δίκαιο  

η) το φψοσ τθσ προκαταβολισ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, τισ προκεςμίεσ απόδοςθσ λογαριαςμοφ, τουσ 

διάφορουσ τρόπουσ πλθρωμισ  και κάκε άλλο κζμα που αφορά τθν αποπλθρωμι του τιμιματοσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

θ) τισ αρμοδιότθτεσ και τθν ςφνκεςθ των ςυλλογικϊν οργάνων που ςυμμετζχουν ςτθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ των ςυμβάςεων,  

κ) οποιαδιποτε άλλθ διοικθτικι κφρωςθ ςτουσ μθ εκπλθρϊνοντεσ τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ 

τουσ, 

ι) κάκε άλλθ λεπτομζρεια που αφορά τθ διαςφάλιςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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ΜΕΟΣ ΟΓΔΟΟ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΖΝΝΟΜΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΚΑΛ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρκρο 
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Ρεδίο εφαρμογισ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται ςτισ διαφορζσ που αναφφονται:  

α)κατά τθ διαδικαςία που προθγείται τθσ ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου από 

ανακζτουςεσ αρχζσ του άρκρου 5, ανακζτοντεσ φορείσ του άρκρου 6,και  

β)κατά τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου,  

πλθν των εξαιρουμζνων ςφμφωνα με τα άρκρα 13 ζωσ 18, 90 και 91 του παρόντοσ. Οι ςυμβάςεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου περιλαμβάνουν τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ζργων και υπθρεςιϊν, τισ 

ςυμφωνίεσ-πλαίςιο, τα δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν, τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων, 

κακϊσ και τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 19 και τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 20. 

2. Θ παράγραφοσ 1 εφαρμόηεται και για τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν οι κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν 

του άρκρου 7. Ππου ςτο παρόν Μζροσ γίνεται αναφορά ςε ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, θ 

αναφορά αυτι καταλαμβάνει και τισ κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν. 

ΤΛΤΛΟΣ I 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΡΟΣΦΥΓΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρκρο 
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Είδθ ζννομθσ προςταςίασ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί 

ςυγκεκριμζνθ  ςφμβαςθ του άρκρου 162και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από παράβαςθ 

τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να ηθτιςει, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτα επόμενα άρκρα: 

α) προςωρινά μζτρα για τθν επανόρκωςθ τθσ εικαηόμενθσ παράβαςθσ ι για τθν αποτροπι περαιτζρω 

ηθμίασ, 

β) ακφρωςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα ι τθσ υπογραφείςασ 

ςφμβαςθσ και  

γ) επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ. 
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ΤΜΘΜΑ ΡΩΤΟ 

ΕΝΝΟΜΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΡΛΟΝ ΤΘΣ ΕΝΛΑΛΑΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ 

ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΔΛΚΑΣΤΘΛΩΝ 

Άρκρο 
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Αρμόδια όργανα 

1. Θ Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 είναι αρμόδια ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό για τθν 

εκδίκαςθ των προςφυγϊν του άρκρου 165 για τθν ακφρωςθ πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα ι κεντρικισ αρχισ προμθκειϊν. Θ Αρχι είναι αρμόδια για τθν εκδίκαςθ των 

ςχετικϊν προςφυγϊν εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) οι προςφυγζσ αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ από το ποςό των 80.000 

ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ, 

β) οι προςφυγζσ δεν αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τισ οποίεσ ςυνάπτει θ Αρχι ωσ ανακζτουςα αρχι. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ με πρόταςθ των 

Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, το ποςό τθσ παραγράφου 1 μπορεί να αναπροςαρμόηεται και μπορεί 

να ανατίκεται ςτθν Αρχι ι ςε άλλα όργανα θ εξζταςθ προςφυγϊν για τθν ακφρωςθ πράξεων ι 

παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν/ ανακζτοντων φορζων οι οποίεσ αφοροφν επιπλζον κατθγορίεσ 

ςυμβάςεων από αυτζσ τθσ παραγράφου 1. 

3. Το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα, με τριμελι 

ςφνκεςθ, είναι αρμόδιο ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό για τθν εκδίκαςθ αιτιςεων αςφαλιςτικϊν 

μζτρων και αιτιςεων ακφρωςθσ κατά αποφάςεων τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2, που 

εκδίδονται δυνάμει τθσ παραγράφου 1 και του άρκρου 166. Κατ’ εξαίρεςθ, το Συμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ είναι αρμόδιο, ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό για τθν εκδίκαςθ αιτιςεων αςφαλιςτικϊν 

μζτρων και αιτιςεων ακφρωςθσ κατά αποφάςεων τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 που 

αφοροφν α) δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ με εκτιμϊμενθ αξία, 

υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με το άρκρο 12 του παρόντοσ νόμου, ανϊτερθ του ποςοφ των δεκαπζντε 

εκατομυρίων (15.000.000) ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ, β) ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ που 

ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ, γ) ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων και δ) δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του ν.3894/2010. Για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν τθσ 

παροφςασ παραγράφου εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του π.δ.18/1989 (Α 8). 

Άρκρο 

165  

Ρροςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ 
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1. Ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ οφείλει, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε 

πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα, να 

υποβάλει προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ με ταυτόχρονθ κοινοποίθςι τθσ ςτθν ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτοντα φορζα, υποβάλλοντασ πλιρθ φάκελο όπου κα προςδιορίηονται ειδικϊσ οι νομικζσ και 

πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Με τθν προςφυγι του προθγοφμενου εδαφίου 

ηθτείται θ ακφρωςθ ι θ τροποποίθςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / 

ανακζτοντα φορζα. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, ωσ πλιρθσ νοείται θ γνϊςθ τθσ 

πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου κακϊσ και τθσ αιτιολογίασ τθσ. Ειδικά για τθν 

άςκθςθ προςφυγισ κατά τθσ διακιρυξθσ/πρόςκλθςθσ θ πλιρθσ γνϊςθ αποδεινφεται με βεβαίωςθ 

παραλαβισ ι αποςτολισ τθσ ςτον προςφζροντα/υποψιφιο και ελλείψει τζτοιασ βεβαίωςθσ 

τεκμαίρεται ότι ςυντελζςτθκε ςτο μζςον του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 25 μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προςφορϊν/αιτιςεων ςυμμετοχισ που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ τθσ παραγράφου 1 κατατίκεται παράβολο, το φψοσ 

του οποίου ορίηεται αναλογικά προσ τθν, εκτόσ ΦΡΑ, εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ με 

κλιμακωτό τρόπο και με οριςμό ανϊτατου και κατϊτατου ορίου ωσ προσ το καταβαλλόμενο ποςό.Το 

κατϊτατο όριο δεν είναι μικρότερο των 200 ευρϊ και το ανϊτατο όριο δεν υπερβαίνει τισ 15.000 ευρϊ. 

Σε περίπτωςθ ποςοςτιαίου υπολογιςμοφ του παραβόλου, το ποςοςτό δεν υπερβαίνει το 1% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο δφναται να υπολογίηεται με διαφορετικό τρόπο και ςε 

διαφορετικό φψοσ ανάλογα με το αν πρόκειται για ςφμβαςθ υψθλισ ι χαμθλισ αξίασ κατά τθν ζννοια 

των παραγράφων 2 και 4 του άρκρου 10 αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ που ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για τμιμα μόνον τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, το φψοσ 

του παραβόλου υπολογίηεται επί τθσ, εκτόσ ΦΡΑ, εκτιμϊμενθσ αξίασ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ για το 

οποίο ςυμμετζχει ο προςφεφγων. Το παράβολο τθσ παραγράφου αυτισ αποτελεί ζςοδο του 

προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρόταςθσ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ορίηεται κλιμακωτά το φψοσ 

του παραβόλου, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του, το ανϊτατο και κατϊτατο όριο αυτοφ, ο τρόποσ και χρόνοσ 

κατάκεςθσ και είςπραξθσ του παραβόλου, ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του, θ τυχόν απόδοςι 

του, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ, ι ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του 

πρςφεφγοντοσ από τθν προςφυγι του πριν τθσ ςυηιτθςι τθσ. Με το ίδιο διατάγμα προβλζπεται επίςθσ 

ςυγκεκριμζνο ποςό παραβόλου ςε περίπτωςθ που θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ δεν 

είναι γνωςτι κατά τον χρόνο άςκθςθσ τθσ προςφυγισ, κακϊσ και θ δυνατότθτα να ηθτθκεί θ καταβολι 

τθσ διαφοράσ ςε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία εκδίκαςθσ τθσ προςφυγισ διαπιςτωκεί ότι το ποςό 

του παραβόλου που κατεβλικθ ιταν πολφ χαμθλό.  
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3. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ του άρκρου αυτοφ και θ άςκθςθ αυτισ κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ζκδοςθσ τθσ πράξθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 166. 

4. Θ προςφυγι κοινοποιείται με φροντίδα του προςφεφγοντοσ ςε κάκε κιγόμενο ι τον εκπρόςωπο ι 

τον αντίκλθτο αυτοφ από τυχόν ολικι ι μερικι παραδοχι τθσ. Θ παράλειψθ τθσ κοινοποίθςθσ αυτισ δεν 

επάγεται απαράδεκτο τθσ προςφυγισ.  

5. Θ κοινοποίθςθ τθσ προςφυγισ ςτθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 1, πραγματοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, 

ςφμφωνα με το άρκρο 24. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 

αρχι / ανακζτων φορζασ οφείλει, εφόςον ζχει ειδοποιθκεί κατά τα ανωτζρω, να αποςτείλει ςτθν Αρχι 

με κάκε πρόςφορο μζςο τον διοικθτικό φάκελο και τισ τυχόν απόψεισ τθσ. Σε περίπτωςθ μθ αποςτολισ 

φακζλου από τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα, θ Αρχι μπορεί να ςυνάγει τεκμιριο 

ομολογίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ /του ανακζτοντοσ φορζα  για τθν πραγματικι βάςθ των ιςχυριςμϊν 

του προςφεφγοντοσ. Το ίδιο τεκμιριο μπορεί να κεωρθκεί ότι ςυντρζχει, όταν ζχουν αποςταλεί 

οριςμζνα ςτοιχεία από τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα, όμωσ θ Αρχι κρίνει ότι είναι ελλιπι 

και δεν επαρκοφν για τθν πικανολόγθςθ του βάςιμου των προβαλλόμενων αιτιάςεων. Θ Αρχι, 

ςτακµίηοντασ τισ ςυντρζχουςεσ ςε κάκε περίπτωςθ ςυνκικεσ και εφόςον κρίνει ότι θ παράλειψθ 

αποςτολισ φακζλου και απόψεων ι θ κακυςτερθμζνθ αποςτολι τουσ κακιςτά ιδιαιτζρωσ δυςχερι τθν 

ουςιαςτικι παροχι ζννομθσ προςταςίασ, μπορεί, µε τθν απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ, να επιβάλλει 

αυτεπαγγζλτωσ χρθματικι κφρωςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι / ςτον ανακζτοντα φορζα. Το ποςό τθσ 

κφρωςθσ αυτισ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόςια (500) ευρϊ οφτε μεγαλφτερο από πζντε 

χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ και καταβάλλεται μία φορά για κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Το 

παράβολο τθσ παραγράφου αυτισ αποτελεί ζςοδο του προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ. Με προεδρικό 

διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρόταςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ορίηεται ο τρόποσ και χρόνοσ 

κατάκεςθσ και είςπραξθσ τθσ χρθματικισ κφρωςθσ, ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ τθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

6. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προςφυγισ κατά πράξθσ, θ οποία δζχεται εν όλω ι εν μζρει προςφυγι 

άλλου προςϊπου. 

Άρκρο 

166  

Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ ενϊπιον τθσ Αρχισ 

1. Θ Αρχι λαμβάνει τισ αποφάςεισ τθσ μετά τθ διεξαγωγι διαδικαςίασ κατ’ αντιμωλίαν. Θ Αρχι ορίηει με 

πράξθ του Ρροζδρου τθσ τθν θμζρα και ϊρα εκδίκαςθσ τθσ προςφυγισ, κακϊσ και τθν προκεςμία 

κλιςθσ των μερϊν. Θ θμερομθνία εκδίκαςθσ  δεν πρζπει να απζχει πζραν των ςαράντα (40) θμερϊν 
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από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ, θ δε προκεςμία κλιςθσ  δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δζκα 

πζντε (15) θμζρεσ. Αντίγραφο τθσ προςφυγισ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του προςφεφγοντοσ προσ 

τθν υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν παραλαβι των προςφορϊν, θ οποία οφείλει να ενθμερϊνει 

ςχετικά και τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα, εάν υπθρεςία και ανακζτουςα αρχι / ανακζτων 

φορζασ δεν ςυμπίπτουν, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου τθν κλιςθ κεωρεί αναγκαία θ 

Αρχι. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει 

παρζμβαςθ. Τα ςυμμετζχοντα μζρθ οφείλουν να προςκομίςουν όλα τα κρίςιμα ζγγραφα και τα λοιπά 

αποδεικτικά μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται με το διάταγμα που 

εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου αυτοφ. 

2. Θ Αρχι μπορεί, με τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ και μετά κλιςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του 

ανακζτοντοσ φορζα, προ τριϊν (3) θμερϊν, να εκδϊςει αυτεπαγγζλτωσ ι κατόπιν αιτιςεωσ, πράξθ που 

καταχωρίηεται κάτω από τθν προςφυγι και περιζχει τα προςωρινά μζτρα, τα οποία πρζπει να λθκφοφν 

ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, όπωσ θ αναςτολι τθσ προόδου τθσ διαδικαςίασ. Μπορεί επίςθσ να 

διατάςςει τθν άρςθ τθσ απαγόρευςθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ προςφυγι κρίνεται ωσ 

προδιλωσ απαράδεκτθ ι προδιλωσ αβάςιμθ, περί του οποίου αρκεί απλι μνεία. Θ πράξθ μπορεί να 

ανακλθκεί από τθν Αρχι φςτερα από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του ανακζτοντοσ φορζα και 

αφοφ κλθκεί προσ ακρόαςθ ο αιτϊν. 

3. Οι αποφάςεισ τθσ Αρχισ αιτιολογοφνται γραπτϊσ, κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του διατάγματοσ 

που εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου αυτοφ. 

4. Θ Αρχι αποφαίνεται επί τθσ βαςιμότθτασ των πραγματικϊν και νομικϊν αιτιάςεων τθσ προςφυγισ ςε 

ςχζςθ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των Ευρωπαϊκϊν Συνκθκϊν και είτε τθν αποδζχεται εν 

όλω ι εν μζρει είτε τθν απορρίπτει. Στθν περίπτωςθ αποδοχισ τθσ προςφυγισ ακυρϊνει εν όλω ι εν 

μζρει τθν παράνομθ πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του ανακζτοντοσ φορζα ι επιβάλλει τθν 

οφειλόμενθ ρθτι ενζργεια. Θ απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ εκδίδεται μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν εκδίκαςθ τθσ προςφυγισ. Θ προςφυγι όμωσ μπορεί να απορριφκεί αν, από τθ 

ςτάκμιςθ τθσ βλάβθσ του προςφεφγοντοσ, των ςυμφερόντων τρίτων και επιτακτικϊν λόγων γενικοφ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κρίνεται ότι οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθν παραδοχι κα είναι ςοβαρότερεσ 

από τθν ωφζλεια του προςφεφγοντοσ. Θ απόρριψθ τθσ προςφυγισ για οποιονδιποτε λόγο δεν κίγει 

άλλα δικαιϊματα του προςφεφγοντοσ. Το διατακτικό των αποφάςεων αυτϊν, υπογραφόμενο από τον 

Ρρόεδρο, τα μζλθ και τον Γραμματζα, εκδίδεται υποχρεωτικά ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν  από τθν 

εκδίκαςθ τθσ προςφυγισ ι, αν ζχει χορθγθκεί προκεςμία ςτα μζρθ για τθ νομιμοποίθςθ τουσ ι για τθν 

υποβολι υπομνιματοσ, από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ. Θ προκεςμία προσ τα μζρθ δεν μπορεί, 

πάντωσ, να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) θμζρεσ από τθν εκδίκαςθ. 

5. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ και είτε 



 

[149] 

ςυνεχίηουν τθ διαδικαςία είτε ανακαλοφν ι τροποποιοφν κατάλλθλα τθ διοικθτικι πράξθ που 

προκάλεςε τθ διαφορά ενϊπιον τθσ Αρχισ, ι επί παράλειψθσ, εκδίδουν τθν οφειλόμενθ ρθτι πράξθ, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ προςβολισ των αποφάςεων τθσ Αρχισ ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 164. 

6. Οι αποφάςεισ τθσ Αρχισ δεν ανακαλοφνται οφτε τροποποιοφνται από τθ Διοίκθςθ και προςβάλλονται 

μόνο ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 164 και το άρκρο 

169. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, κατόπιν πρόταςθσ των 

Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονιςμόσ Εκδίκαςθσ Ρροςφυγϊν» ενϊπιον τθσ 

Αρχισ, με τον οποίο ρυκμίηονται ειδικότερα, τεχνικά και λεπτομερειακά κζματα για τον τρόπο 

λειτουργίασ τθσ Αρχισ ωσ αρμόδιου οργάνου εξζταςθσ προςφυγϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 164 και ιδίωσ  

α) θ ενϊπιόν τθσ διαδικαςία, ςυμπεριλαμβανομζνων ειδικότερων προκεςμιϊν που δεν ρυκμίηονται 

ςτον παρόντα νόμο θ γλϊςςα διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ, οι ειδικότεροι κανόνεσ ςφγκλθςθσ τθσ Αρχισ, 

ο οριςμόσ και τα κακικοντα ειςθγθτϊν, 

β) ο τρόποσ και τα διαδικαςτικά και τεχνικά κζματα που αφοροφν τθν κατάκεςθ των προςφυγϊν και τισ 

επιδόςεισ και κοινοποιιςεισ εγγράφων, κακϊσ και τθσ κλιςθσ των μερϊν,  θ εκπροςϊπθςθ αυτϊν κατά 

τθν ενϊπιον τθσ Αρχισ διαδικαςία, ςυμπεριλαμβανομζνων κεμάτων παροχισ πλθρεξουςιότθτασ και 

διοριςμοφ αντικλιτου, ο τρόποσ άςκθςθσ παρζμβαςθσ, 

γ)  το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ προςφυγισ, τα προςκομιηόμενα ζγγραφα και ςτοιχεία του φακζλου, ο 

ςχθματιςμόσ φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου , 

δ) θ διαδικαςία ακρόαςθσ των μερϊν και οι ειδικότεροι κανόνεσ διεξαγωγισ τθσ ενϊπιον τθσ Αρχισ 

ςυηιτθςθσ τθσ προςφυγισ, τθσ διακοπισ, επανάλθψθσ και κατάργθςθσ τθσ ενϊπιόν τθσ διαδικαςίασ, θ 

υποβολι υπομνθμάτων από τα μζρθ, 

ε) τα μζςα και οι κανόνεσ απόδειξθσ και ιδίωσ θ δυνατότθτα και θ διαδικαςία διοριςμοφ 

πραγματογνϊμονα,  

ςτ) οι ειδικότεροι κανόνεσ λιψθσ των αποφάςεων από τθν Αρχι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

δυνατότθτασ ςυνεδρίαςθσ και λιψθσ αποφάςεων ςε τμιματα ι περιφερειακά παραρτιματα, ο αρικμόσ 

και θ ςφνκεςθ αυτϊν, οι κανόνεσ τθσ διεξαγωγισ και του τόπου των ςυνεδριάςεων, 

η) οι ειδικότεροι κανόνεσ ζκδοςθσ και δθμοςίευςθσ των αποφάςεων τθσ Αρχισ 

θ)θ εξαίρεςθ των μελϊν τθσ Αρχισ, 

κ) οι ειδικότεροι κανόνεσ ςφνταξθσ των ειςθγιςεων και κατάρτιςθσ των αποφάςεων τθσ Αρχισ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του διατακτικοφ αυτϊν, κακϊσ και των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων, 
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ι) οι επιδόςεισ των αποφάςεων τθσ Αρχισ, 

ια) θ διόρκωςθ των αποφάςεων τθσ Αρχισ λόγω γραφικϊν ι αρικμθτικϊν ςφαλμάτων, 

ιβ) θ τφχθ τθσ προςφυγισ ςε περιπτϊςεισ αποδοχισ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ/απόφαςθσ, 

παραίτθςθσ από τθν προςφυγι, κανάτου ι διάλυςθσ των μερϊν, ανάκλθςθσ, ακφρωςθσ ι 

τροποποίθςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ/απόφαςθσ 

 κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. Μζχρι τθν ζκδοςθ του ωσ άνω διατάγματοσ εξακολουκοφν 

να ιςχφουν οι διατάξεισ των π.δ.122/2012 (Α 215) και 123/2012 (Α  216). 

Άρκρο 
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Δικαςτικι προςταςία κατά αποφάςεων τθσ Αρχισ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αιτθκεί ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου, τθ λιψθ προςωρινϊν 

μζτρων για τθν επανόρκωςθ τθσ εικαηόμενθσ παράβαςθσ ι για τθν αποτροπι περαιτζρω ηθμίασ από τισ 

αποφάςεισ τθσ Αρχισ, που εκδίδονται ςφμφωνα με τα άρκρα 165 και 166, κακϊσ και τθν ακφρωςθ των 

αποφάςεων αυτϊν, εφόςον παραβιάηουν κανόνα του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ 

εςωτερικισ νομοκεςίασ, ςχετικοφ με τθ διαδικαςία που προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικότερων ρυκμίςεων του άρκρου αυτοφ, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν 

αυτϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ.18/1989 (Α 8). 

3. Κατ' εξαίρεςθ από τισ διατάξεισ του π.δ.18/1989, θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν 

προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και κατατίκεται μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ςτα μζρθ τθσ απόφαςθσ τθσ Αρχισ. Θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ 

κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν, με προςωρινι διαταγι που εκδίδεται κατά τθν παράγραφο 

5 του άρκρου 52 του π.δ.18/1989, ο αρμόδιοσ Δικαςτισ ι το αρμόδιο Δικαςτιριο αποφανκεί 

διαφορετικά. Στο διάςτθμα αυτό αναςτζλλεται και θ εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ τθσ 

Αρχισ εφόςον αυτι επιτρζπει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ των προβλεπόμενων 

ςτο π.δ. 18/1989 ενδίκων βοθκθμάτων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 

ορίηεται άλλωσ με τθν προςωρινι διαταγι που εκδίδεται κατά τα ανωτζρω. 

4. Τα προβλεπόμενα ςτο π.δ.18/1989 ζνδικα βοθκιματα δεν επιτρζπεται να περιζχουν αιτιάςεισ 

διαφορετικζσ από τισ αιτιάςεισ τθσ προςφυγισ που αςκικθκε ενϊπιον τθσ Αρχισ.  

5. Εφόςον αςκθκοφν τα προβλεπόμενα ςτο π.δ.18/1989 ζνδικα βοθκιματα ο αιτϊν ειδοποιεί αμελλθτί 

ςχετικά τα λοιπά μζρθ και τθν Αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ 

τθλεομοιοτυπία, ςφμφωνα με το άρκρο 24. Σε κάκε περίπτωςθ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν θ Αρχι 

οφείλει, εφόςον ζχει ειδοποιθκεί κατά τα ανωτζρω, να αποςτείλει ςτο δικαςτιριο, με κάκε πρόςφορο 

μζςο, τον πλιρθ φάκελο με τα υποβλθκζντα ζγγραφα και ςτοιχεία.  

6. Αντίγραφο των ςχετικϊν δικογράφων κοινοποιείται µε τθ φροντίδα του αιτοφντοσ και προσ τθν Αρχι, 
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προκειμζνου να αςκιςει τισ αρμοδιότθτζσ τθσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 178 

7. Εφόςον θ αίτθςθ αναςτολισ γίνει δεκτι, θ ανακζτουςα αρχι / ανακζτων φορζασ μπορεί να 

ςυμμορφωκεί προσ το διατακτικό ι και το εν γζνει περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ και να ανακαλζςει ι να 

τροποποιιςει κατάλλθλα τθ διοικθτικι πράξθ που προκάλεςε τθ διαφορά ι, επί παράλειψθσ, να 

εκδϊςει τθν οφειλόμενθ ρθτι πράξθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για το κφριο ζνδικο βοικθμα που 

αςκικθκε, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παράγραφοσ  2 του άρκρου 32 του π.δ.18/1989. 

8. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 165, τθσ παραγράφου 3 του άρκρου αυτοφ, και 

του άρκρου 173, αν το δικαςτιριο ακυρϊςει απόφαςθ τθσ Αρχισ δυνάμει τθσ οποίασ επιτρεπόταν θ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ, μετά τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ τελευταία δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από 

τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ με απόφαςθ επί 

αιτιςεωσ αναςτολισ ι προςωρινι διαταγι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ενδιαφερόµενοσ δικαιοφται να 

αξιϊςει αποηθμίωςθ ςφµφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 174. 

9. Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν άςκθςε ι άςκθςε ανεπιτυχϊσ τθν αίτθςθ αναςτολισ και θ ςφμβαςθ 

υπογράφθκε και ολοκλθρϊκθκε θ εκτζλεςι τθσ πριν από τθ ςυηιτθςθ του κφριου ζνδικου βοθκιματοσ, 

εφαρµόηεται αναλόγωσ θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 32 του π.δ.18/1989. 

Άρκρο 

168  

Ραράνομθ υπογραφι ςφμβαςθσ 

Θ κατά παράβαςθ των διατάξεων των άρκρων 165 και 167 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα, δεν αντιτάςςεται ςτον ενδιαφερόμενο οφτε κωλφει τθν παροχι 

τθσ προςικουςασ δικαςτικισ προςταςίασ. 

ΤΜΘΜΑ ΔΕΥΤΕΟ 

ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΟΥ ΕΞΑΛΟΥΝΤΑΛ ΤΘΣ 

ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΑΧΘΣ ΩΣ ΟΓΑΝΟΥ ΡΟΣΦΥΓΘΣ 

Άρκρο 

169  

Αρμόδιο δικαςτιριο 

1. Αρμόδιο δικαςτιριο για τθν εκδίκαςθ όλων των διαφορϊν του παρόντοσ τμιματοσ, πλθν των 

διαφορϊν τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 173 και των διαφορϊν του άρκρου 174, είναι το Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα , με τριμελι ςφνκεςθ, το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλιτωσ. 

2. Σε περίπτωςθ ςυμβάςεων με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι κατϊτερθ του ποςοφ των 80.000 ευρϊ, χωρίσ 

ΦΡΑ, αιτιςεισ αςφαλιςτικϊν μζτρων του παρόντοσ τμιματοσ εκδικάηονται από τον Ρρόεδρο Εφετϊν 
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του οικείου Διοικθτικοφ Εφετείου ι από τον Εφζτθ που αυτόσ ορίηει. Σε περίπτωςθ ιδιαίτερθσ 

ςπουδαιότθτασ τθσ υπόκεςθσ, ο ανωτζρω Ρρόεδροσ ι Εφζτθσ μπορεί να ειςάγει τθν αίτθςθ ςτο 

τριμελζσ ςυμβοφλιο του δικαςτθρίου, ςτο οποίο προεδρεφει ο Ρρόεδροσ Εφετϊν και μετζχει ο Εφζτθσ 

ειςθγθτισ. 

3. Κατ’ εξαίρεςθ των διατάξεων των δφο προθγοφμενων παραγράφων, διαφορζσ του παρόντοσ 

τμιματοσ, πλθν των διαφορϊν τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 173 και των διαφορϊν του άρκρου 174, 

που αφοροφν α) δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν ανακζτουςεσ αρχζσ με εκτιμϊμενθ αξία, 

υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με το άρκρο 12 του παρόντοσ νόμου, ανϊτερθ του ποςοφ των δεκαπζντε 

εκατομυρίων (15.000.000) ευρϊ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ, β) ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ που 

ςυνάπτουν ανακζτοντεσ φορείσ, γ) ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δθμοςίων ζργων και δ) δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του ν.3894/2010, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ. 

4. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 169 ζωσ 174, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν των 

προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του π.δ.18/1989. 

5. Τα δικαςτιρια που είναι αρμόδια κατά τισ γενικζσ διατάξεισ εξακολουκοφν να εκδικάηουν τισ 

διαφορζσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 173 και  του άρκρου 174. 

Άρκρο 
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Αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να ηθτιςει ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου με τθ διαδικαςία των 

αςφαλιςτικϊν μζτρων προςωρινά μζτρα για τθν επανόρκωςθ τθσ εικαηόμενθσ παράβαςθσ ι για τθν 

αποτροπι περαιτζρω ηθμίασ. Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων ςτρζφεται κατά των αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα ι τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2,  και 

κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ο ενδιαφερόμενοσ 

ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ 

φορζα. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, ωσ πλιρθσ νοείται θ γνϊςθ τθσ πράξθσ που 

βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου κακϊσ και τθσ αιτιολογίασ τθσ.   

2. Θ προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων, κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αιτιςεωσ αςφαλιςτικϊν μζτρων 

δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν προςωρινι 

διαταγι που εκδίδεται κατά τθν παράγραφο 5. Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία 

ίςθ ι κατϊτερθ του ποςοφ των 80.000 ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ, θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν με τθν προςωρινι διαταγι ο δικαςτισ αποφανκεί 
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διαφορετικά.  

3. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων τθσ παραγράφου 1 κατατίκεται 

παράβολο, το φψοσ του οποίου ορίηεται αναλογικά προσ τθν, εκτόσ ΦΡΑ, εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ με κλιμακωτό τρόπο και με οριςμό ανϊτατου και κατϊτατου ορίου ωσ προσ το 

καταβαλλόμενο ποςό. Το κατϊτατο όριο δεν είναι μικρότερο των 200 ευρϊ και το ανϊτατο όριο δεν 

υπερβαίνει τισ 15.000 ευρϊ. Σε περίπτωςθ ποςοςτιαίου υπολογιςμοφ του παραβόλου, το ποςοςτό δεν 

υπερβαίνει το 1% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο δφναται να υπολογίηεται με 

διαφορετικό τρόπο και ςε διαφορετικό φψοσ ανάλογα με το αν πρόκειται για ςφμβαςθ υψθλισ ι 

χαμθλισ αξίασ κατά τθν ζννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρκρου 10 αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ που 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για τμιμα μόνον τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ, το φψοσ του παραβόλου υπολογίηεται επί τθσ, εκτόσ ΦΡΑ, εκτιμϊμενθσ αξίασ του 

τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο ςυμμετζχει ο προςφεφγων.Το φψοσ του παραβόλου τθσ παροφςασ 

παραγράφου είναι ίςο με το φψοσ του παραβόλου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 165 για ςυμβάςεισ 

ίςθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ. Με το προεδρικό διάταγμα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 165 ορίηεται 

κλιμακωτά το φψοσ του παραβόλου, ο τρόποσ υπολογιςμοφ του, το ανϊτατο και κατϊτατο όριο αυτοφ, 

ο τρόποσ και χρόνοσ κατάκεςθσ και είςπραξθσ του παραβόλου, ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του, 

θ τυχόν απόδοςι του, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ, ι ςε περίπτωςθ 

παραίτθςθσ του πρςφεφγοντοσ από τθν προςφυγι του πριν τθ ςυηιτθςι τθσ. Με το ίδιο διάταγμα 

προβλζπεται επίςθσ ςυγκεκριμζνο ποςό παραβόλου ςε περίπτωςθ που θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ δεν είναι γνωςτι κατά το χρόνο άςκθςθσ τθσ προςφυγισ, κακϊσ και θ δυνατότθτα 

να ηθτθκεί θ καταβολι τθσ διαφοράσ ςε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία εκδίκαςθσ τθσ προςφυγισ 

διαπιςτωκεί ότι το ποςό του παραβόλου που κατεβλικθ ιταν πολφ χαμθλό.  

4. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτοντα φορζα ι τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα 

θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία. Σε κάκε περίπτωςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν θ ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτων φορζασ ι θΑρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2, οφείλει, εφόςον ζχει ειδοποιθκεί κατά 

τα ανωτζρω, να αποςτείλει ςτο δικαςτιριο με κάκε πρόςφορο μζςο τον πλιρθ διοικθτικό φάκελο και 

τισ τυχόν απόψεισ τθσ μαηί με τα υποβλθκζντα ζγγραφα και ςτοιχεία.   

5. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ ορίηει με πράξθ του τθν θμζρα και ϊρα εκδίκαςθσ τθσ αιτιςεωσ, κακϊσ και τθν 

προκεςμία κλιτευςθσ. Θ θμερομθνία εκδίκαςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ, θ δε προκεςμία κλιτευςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αντίγραφο τθσ αιτιςεωσ με κλιςθ κοινοποιείται µε τθ φροντίδα του αιτοφντοσ 

προσ τθν υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν παραλαβι των προςφορϊν, θ οποία οφείλει να 

ενθμερϊνει ςχετικά και τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα ι τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του 
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άρκρου 2,  εάν υπθρεςία και αρχι δεν ςυμπίπτουν και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου τθν 

κλιτευςθ κεωρεί αναγκαία ο δικαςτισ. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα 

ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει παρζμβαςθ. Οι διάδικοι οφείλουν να προςκοµίςουν κατά τθν 

εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι 

τουσ. 

5. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ μπορεί, με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ και μετά κλιςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα προ τριϊν (3) θμερϊν, να εκδϊςει, αυτεπαγγζλτωσ ι κατόπιν αιτιςεωσ, 

προςωρινι διαταγι, που καταχωρίηεται κάτω από τθν αίτθςθ και περιζχει τα μζτρα, τα οποία πρζπει να 

λθφκοφν ωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. Στα μζτρα αυτά περιλαμβάνεται α) θ άρςθ τθσ απαγόρευςθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και β) για τισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι κατϊτερθ του 

ποςοφ των 80.000 ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ, και θ απαγόρευςθ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ προςωρινι διαταγι 

μπορεί να ανακλθκεί είτε από το δικαςτι που τθν χοριγθςε, φςτερα από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα και αφοφ κλθκεί προσ ακρόαςθ ο αιτϊν προ τριϊν (3) θμερϊν, είτε από το 

δικαςτιριο που κα δικάςει  τθν αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων. 

6. Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων γίνεται δεκτι, εφόςον πικανολογείται ςοβαρά θ παράβαςθ κανόνα 

του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ και θ λιψθ του μζτρου είναι 

αναγκαία για να αρκοφν τα δυςμενι από τθν παράβαςθ αποτελζςµατα ι να αποτραπεί θ ηθμία των 

ςυμφερόντων του αιτοφντοσ. Θ αίτθςθ όμωσ μπορεί να απορριφκεί αν, από τθ ςτάκμιςθ τθσ βλάβθσ 

του αιτοφντοσ, των ςυμφερόντων τρίτων και επιτακτικϊν λόγων γενικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

κρίνεται ότι οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθν παραδοχι κα είναι ςοβαρότερεσ από τθν ωφζλεια του 

αιτοφντοσ. Θ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ για οποιονδιποτε λόγο δεν κίγει άλλα δικαιϊματα του αιτοφντοσ. 

7. Το δικαςτιριο διατάηει τα κατάλλθλα αςφαλιςτικά μζτρα, χωρίσ να δεςμεφεται από τισ προτάςεισ των 

διαδίκων. Διατάηει ιδίωσ τθν αναςτολι ιςχφοσ όρων τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και 

οποιουδιποτε άλλου εγγράφου ςχετικοφ µε τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ 

οποιαςδιποτε πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, τθν απαγόρευςθ νοµικϊν ι υλικϊν ενεργειϊν, τθν 

εκτζλεςθ των απαραίτθτων κετικϊν πράξεων, όπωσ θ διατιρθςθ εγγράφων και άλλων ςτοιχείων, κακϊσ 

και τθν αναςτολι ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ αςφαλιςτικϊν µζτρων 

εκδίδεται µζςα ςε προκεςµία είκοςι (20) θμερϊν από τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ. Το διατακτικό των 

αποφάςεων αυτϊν, υπογραφόμενο από τον Ρρόεδρο, τα μζλθ και τον Γραμματζα, εκδίδεται 

υποχρεωτικά ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ι, αν ζχει χορθγθκεί 

προκεςμία ςτουσ διαδίκουσ για τθ νομιμοποίθςθ τουσ ι για τθν υποβολι υπομνιματοσ, από τθ λιξθ 

τθσ προκεςμίασ αυτισ. Θ προκεςμία προσ τουσ διαδίκουσ δεν μπορεί, πάντωσ, να υπερβαίνει τισ τρεισ 

(3) θμζρεσ από τθν εκδίκαςθ. 

8. Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ του κφριου 
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ζνδικου βοθκιματοσ. Θ προκεςμία άςκθςθσ των ζνδικων βοθκθμάτων διακόπτεται µε τθν κατάκεςθ τθσ 

αιτιςεωσ αςφαλιςτικϊν μζτρων και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που 

πζτυχε υπζρ αυτοφ τθ λιψθ ενόσ αςφαλιςτικοφ μζτρου, οφείλει μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει το κφριο ζνδικο βοικθµα, διαφορετικά 

αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ του αςφαλιςτικοφ μζτρου. Θ δικάςιµοσ για τθν εκδίκαςι του δεν πρζπει να 

απζχει πζραν του τριμινου από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

9. Εφόςον θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων γίνει δεκτι, θ ανακζτουςα αρχι/ ανακζτων φορζασ ι θ Αρχι 

τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2, μπορεί να ςυμμορφωκεί προσ το διατακτικό ι και το εν γζνει 

περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ και να ανακαλζςει ι να τροποποιιςει κατάλλθλα τθ διοικθτικι πράξθ που 

προκάλεςε τθ διαφορά ι, επί παράλειψθσ, να εκδϊςει τθν οφειλόμενθ ρθτι πράξθ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, για το κφριο ζνδικο βοικθμα που αςκικθκε, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 

32 του π.δ.18/1989. 

Άρκρο 

171  

Ραράνομθ υπογραφι ςφμβαςθσ 

Θ κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 170 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι / 

ανακζτοντα φορζα ι τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2, δεν αντιτάςςεται ςτον 

ενδιαφερόμενο οφτε κωλφει τθν παροχι τθσ προςικουςασ δικαςτικισ προςταςίασ. 

Άρκρο 

172  

Ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν ακφρωςθ κάκε πράξθσ ι παράλειψθσ  τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα ι τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2, που παραβιάηει κανόνα του 

δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία που 

προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν ακφρωςθ όρου που περιζχεται 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναφζρεται ςε τεχνικζσ, οικονομικζσ και χρθματοδοτικζσ 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και των πράξεων αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, αξιολόγθςθσ 

προςφορϊν και κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 170 και του άρκρου 173, αν το δικαςτιριο 

ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα ι τθσ Αρχισ τθσ 

παραγράφου 20 του άρκρου 2, μετά τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ τελευταία δεν κίγεται, εκτόσ 

αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ με απόφαςθ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων ι προςωρινι διαταγι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να 

αξιϊςει αποηθμίωςθ ςφµφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 174. 
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3. Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν άςκθςε ι άςκθςε ανεπιτυχϊσ τθν αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων και θ 

ςφμβαςθ υπογράφθκε και ολοκλθρϊκθκε θ εκτζλεςι τθσ πριν από τθ ςυηιτθςθ του κφριου ζνδικου 

βοθκιματοσ, εφαρµόηεται αναλόγωσ θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Άρκρο 

173  

Κιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ άκυρθσ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφθκε, 

εφόςον είτε ανατζκθκε χωρίσ προθγοφμενθ δθµοςίευςθ προκιρυξθσ α) ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ περιπτϊςεισ ςφμβαςθσ υψθλισ αξίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 10 ι β) ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςτισ περιπτϊςεισ ςφμβαςθσ χαμθλισ αξίασ κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 10, είτε δεν τθρικθκαν οι υποχρεϊςεισ των παραγράφων 3 και 4 του 

άρκρου 130 είτε δεν τθρικθκε θ υποχρζωςθ αναςτολισ τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατ` εφαρμογι τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 165, τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 167 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

170, ι, ςε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου και εφαρμογισ δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, 

όταν παραβιάηονται οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ δεφτερθ περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 42 και τισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 119. 

2. Θ κιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ άκυρθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναδρομικι ακυρότθτά τθσ. 

3. Οι αξιϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν διζπονται από τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου 

πλουτιςμοφ και οι ςχετικζσ διαφορζσ εκδικάηονται από το κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αρμόδιο 

δικαςτιριο. Αν ο ανάδοχοσ γνϊριηε ι όφειλε να γνωρίηει τθν ακυρότθτα τθσ ςφμβαςθσ, δεν γεννάται 

ζναντι τθσ Διοίκθςθσ αξίωςι του, κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ, ι θ εν λόγω 

αξίωςι του ικανοποιείται μόνο εν μζρει. 

4. Το δικαςτιριο εκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ και, ιδίωσ, το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τθ 

ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ και τθ ςυμπεριφορά τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ ανακζτοντα φορζα, μπορεί 

να κθρφξει τθν ακυρότθτα μόνο του ανεκτζλεςτου μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι να ςυντάμει τθ διάρκειά τθσ. 

5. Εφόςον επιτακτικοί λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ επιβάλλουν τθ διατιρθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

ςφμβαςθσ, παρόλο που αυτι είχε ςυναφκεί κατά παράβαςθ τθσ παραγράφου 1, μπορεί το δικαςτιριο 

να μθν τθν κθρφξει άκυρθ. Δεν κεωρείται επιτακτικόσ λόγοσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ θ φπαρξθ 

οικονοµικϊν ςυμφερόντων για τθ διατιρθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςφμβαςθσ, παρά μόνον αν θ 

ακφρωςι τθσ κα επζφερε δυςανάλογεσ ςυνζπειεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, δεν αποτελεί τζτοιο λόγο θ 

επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντα φορζα με ζξοδα λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ, για τθ διεξαγωγι νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, για τθν αλλαγι του οικονοικοφ φορζα που 

εκτελεί τθ ςφμβαςθ ι για τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ που ςυνεπάγεται θ ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Στισ περιπτϊςεισ των δφο προθγουμζνων παραγράφων το δικαςτιριο, με τθν ίδια απόφαςθ, επιβάλει 
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ςτθν ανακζτουςα αρχι/τον ανακζτοντα φορζα πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% του χρθματικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Το πρόςτιµο περιζρχεται ςτον 

αιτοφντα. Το δικαςτιριο ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν δεςμεφεται από τα αιτιµατα των διαδίκων, αλλά 

εκτιμά ελευκζρωσ τισ ςυνκικεσ. 

7. Θ αίτθςθ κιρυξθσ ωσ άκυρθσ τθσ ςφμβαςθσ που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Δεφτερου Μζρουσ 

αςκείται μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν,από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ α) 

για τισ ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 44 και τα άρκρα 45 και 46 και β) για τισ ςυμβάςεισ χαμθλισ αξίασ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 137, εφόςον ςτθ δθμοςίευςθ περιλαµβάνεται αιτιολογία για τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ ι από τθν επομζνθ τθσ ενθμζρωςθσ των 

ενδιαφερομζνων µε άλλον τρόπο. Στθν ενθμζρωςθ αυτι πρζπει να εκτίκενται οι πλθροφορίεσ που 

περιλαµβάνονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 103 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 50. Θ αίτθςθ 

δεν µπορεί ςε καμιά περίπτωςθ να αςκθκεί μετά τθν πάροδο ζξι (6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον θ ςφμβαςθ υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Τρίτου Μζρουσ, οι προκεςμίεσ 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ αρχίηουν από τθν επομζνθ τθσ δθµοςίευςθσ τθσ 

απόφαςθσ α) για τισ ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά 

τθν παράγραφο 5 του άρκρου 119 και τα άρκρα 97 και 99 και β) για τισ ςυμβάςεισ χαμθλισ αξίασ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 137. Στθν ενθμζρωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου πρζπει, 

ςτθν περίπτωςθ αυτι, να εκτίκενται οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 103. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ κοινοποιείται αμελλθτί και ςτθν Αρχι τθσ παραγράφου 

20 του άρκρου 2. 

8. Θ διαδικαςία αίτθςθσ κιρυξθσ ωσ άκυρθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν εφαρμόηεται, αν θ ανακζτουςα αρχι/ο 

ανακζτων φορζασ δθμοςίευςε ςτθν Επίςθµθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα µε το 

άρκρο 46 ι τθν παρ. 8 του άρκρου 97 και ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο 137, προκιρυξθ με τθν 

οποία γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι τθσ να ανακζςει τθ ςφμβαςθ και εφάρμοςε δεκαιμερθ τουλάχιςτον 

προκεςμία αναςτολισ τθσ ςφναψθσ, από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ, εφόςον θ 

προκιρυξθ αυτι ςυντάχκθκε ςφμφωνα µε το παράρτθµα XIV του Κανονιςμοφ 1564/2005/ΕΚ, όπωσ 

τροποποιικθκε με τον Κανονιςμό 1251/2011/ΕΚ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται αίτθςθ 

ςε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου και εφαρμογισ δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, όταν 

παραβιάηονται οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ δεφτερθ περίπτωςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 42 και τισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 119 αν θ ανακζτουςα αρχι ζχει 

αποςτείλει τθν απόφαςθ ανάκεςθσ μαηί με ςυνοπτικι ζκκεςθ των λόγων τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 24 ςτουσ ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ, αναφζροντασ τισ προκεςμίεσ αναςτολισ ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ και εφαρμόςει δεκαιµερθ τουλάχιςτον προκεςμία αναςτολισ τθσ ςφναψθσ, από τθν 
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επομζνθ τθσ αποδεδειγμζνθσ παραλαβισ τθσ απόφαςθσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ. 

9. Στισ υποκζςεισ του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται αναλογικά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 170. Θ 

προκεςμία και θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα. Θ 

διαδικαςία προςωρινισ διαταγισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ αυτι. Αν θ αίτθςθ γίνει δεκτι, το 

δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθν αναςτολι τθσ περαιτζρω εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 
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Αξίωςθ αποηθμίωςθσ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ αποκλείςκθκε από τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό ι τθν ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ του παρόντοσ νόμου, κατά παράβαςθ κανόνα του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ 

εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αξιϊςει από τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

αποηθμίωςθ, κατ` ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 197 και 198 Α.Κ. Αν ο 

ενδιαφερόμενοσ αποδείξει ότι κα του ανετίκετο θ ςφμβαςθ, αν δεν είχε εμφιλοχωριςει θ παράβαςθ, 

τότε δικαιοφται αποηθμίωςθ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ. Κάκε διάταξθ που αποκλείει ι περιορίηει τθν 

αξίωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται. 

2. Για τθν επιδίκαςθ τθσ αποηθμίωςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ακφρωςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι 

παράλειψθσ από το αρμόδιο δικαςτιριο. Θ προχπόκεςθ αυτι δεν απαιτείται ςτθν περίπτωςθ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 172και των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 173ι όταν, εν γζνει, δεν 

κακίςταται εφικτι θ δικαςτικι κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ για λόγουσ μθ ςυνδεόμενουσ με παραλείψεισ 

του ενδιαφερομζνου. 

ΤΜΘΜΑ ΤΛΤΟ 

Άρκρο 
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Διορκωτικόσ Μθχανιςμόσ ςχετικά με ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ 

1. Πταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κεωρϊντασ ότι ζχει διαπραχκεί ςοβαρι παράβαςθ των διατάξεων του 

δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι οποίεσ ρυκμίηουν τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

υψθλισ αξίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10, ηθτεί τθν άρςθ αυτισ, θ αρμόδια αρχι 

που παραλαμβάνει τθ γνωςτοποίθςθ διαβιβάηει μζςα ςε είκοςι μία (21) θμζρεσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) βεβαίωςθ ότι θ παράβαςθ διορκϊκθκε ι  

β) αιτιολογθμζνθ απάντθςθ με τθν οποία εξθγεί για ποιο λόγο δεν ζγινε καμιά διορκωτικι ενζργεια, ι 

γ) γνωςτοποίθςθ ότι θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ υπόψθ ςφμβαςθσ ζχει αναςταλεί είτε με 

πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντα φορζα είτε φςτερα από προςφυγι, ςφμφωνα με το 

άρκρο 165 ι από αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ςφμφωνα με το άρκρο 170. 
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2. Θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τότε που κα τθσ 

ηθτθκεί από τθν αρμόδια αρχι να αποςτείλει ςε αυτι κάκε ςχετικό με τθν πικανολογοφμενθ παράβαςθ 

ςτοιχείο. 

3. Αν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ςτοιχείο β) γνωςτοποιθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ότι δεν ζγινε 

καμία διορκωτικι ενζργεια λόγω εκκρεμοφσ προςφυγισ του άρκρου 165 ι ενδίκου βοθκιματοσ των 

άρκρων 170, 172 ι 173, θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για το αποτζλεςμα τθσ 

δίκθσ, όταν αυτό γίνει γνωςτό. 

4. Αν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ςτοιχείο γ) γνωςτοποιθκεί ότι ζχει χορθγθκεί αναςτολι, θ αρμόδια 

αρχι γνωςτοποιεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν ανάκλθςθ τθσ αναςτολισ ι τθν ζναρξθ νζασ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που ςυνδζεται ςτο ςφνολό τθσ ι κατά ζνα μζροσ με τθν προθγοφμενθ 

διαδικαςία. Θ νζα αυτι γνωςτοποίθςθ πρζπει να βεβαιϊνει ότι θ πικανολογοφμενθ παράβαςθ ζχει 

διορκωκεί ι να περιζχει αιτιολογθμζνθ απάντθςθ και να εξθγεί για ποιο λόγο δεν ζγινε καμία 

διορκωτικι ενζργεια. 

5. Θ αρμόδια αρχι διαβιβάηει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν 1θ Μαΐου κάκε ζτουσ πλθροφοριακά 

ςτοιχεία ςχετικά με τα ζνδικα βοθκιματα παροχισ δικαςτικισ προςταςίασ κατά τον παρόντα νόμο. Οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντσ φορείσ οφείλουν να διαβιβάηουν ςτθν αρμόδια αρχι τα απαιτοφμενα 

για τθν ενθμζρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτοιχεία, τα οποία κακορίηονται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ςε ςυνεννόθςθ με τθ Συμβουλευτικι Επιτροπι για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ. 

6. Αρμόδια αρχι κατά τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου αποτελεί θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2. 

ΤΛΤΛΟΣ II 

ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Άρκρο 
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Αρμόδιο Δικαςτιριο 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αναφφεται από ι με αφορμι τθν εφαρμογι, 

εκτζλεςθ ι ερμθνεία των δθμοςίων ςυμβάςεων κατά τθν ζννοια του παρόντοσ επιλφεται από το κατά 

τόπον αρμόδιο Δικαςτιριο, κατά τισ οικείεσ δικονομικζσ διατάξεισ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 177. 

Άρκρο 
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Διαιτθςία 

Στα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί και να περιλθφκεί ριτρα διαιτθςίασ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τισ διαιτθςίεσ του Δθμοςίου, ςτθ ςφμβαςθ 

ορίηονται οι ειδικότεροι όροι τθσ διαιτθςίασ, χωρίσ καμία δζςμευςθ από οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. 
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ΜΕΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΣ, ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΚΑΛ ΕΡΟΡΤΕΛΑ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρκρο 
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Σκοπόσ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ 

1. Θ Αρχι ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ, πολιτικισ και δράςθσ ςτο 

τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, αποτελεςματικότθτασ, ςυνοχισ και 

εναρμόνιςθσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων προσ το εκνικό και 

ενωςιακό δίκαιο, τθν διαρκι βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και τον 

ζλεγχο τθσ τιρθςθσ του απο τα δθμόςια όργανα και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ. 

2. Θ Αρχι ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ : 

α) Εποπτεφει και ςυντονίηει τθ δράςθ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και μπορεί να ςυμμετζχει ςε ςυλλογικά κυβερνθτικά όργανα με αρμοδιότθτα επί των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, τα οποία ςυνιςτϊνται ςφμφωνα με το άρκρο 15 παρ. 2 περίπτωςθ β` του π.δ. 

63/2005 (Α 98). Επίςθσ, με ςκοπό τθν ενοποίθςθ και ομοιόμορφθ ανάπτυξθ και εφαρμογι του δικαίου 

των δθμοςίων ςυμβάςεων, θ Αρχι μπορεί να ςυγκαλεί ςυςκζψεισ ςυντονιςμοφ με εκπροςϊπουσ των 

φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ  και να ςυγκροτεί ομάδεσ εργαςίασ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων 

όλων των ςυναρμόδιων Υπουργείων. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ των ομάδων εργαςίασ 

κακορίηονται το ζργο κάκε ομάδασ, ο χρόνοσ και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ και θ αμοιβι των μελϊν τουσ. 

Ωσ προσ τον ςκοπό αυτό θ Αρχι δφναται να διαβουλεφεται και με  ςυλλογικοφσ επιςτθμονικοφσ ι 

επαγγελματικοφσ φορείσ, κακϊσ και εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ του ιδιωτικοφ τομζα και οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Τα αρμόδια όργανα τθσ κεντρικισ, περιφερειακισ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προγραμματίηουν τισ 

ανάγκεσ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ ζργων, παροχι υπθρεςιϊν και προμικεια αγακϊν για το επόμενο 

ζτοσ και υποβάλλουν τον Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 133. 

Στθν Αρχι αποςτζλλονται επίςθσ, κατόπιν αιτιματόσ τθσ, από όλουσ τουσ φορείσ που αςκοφν 

επιχειρθςιακι αμοδιότθτα ςτατιςτικά και απολογιςτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

β) Ρροάγει τθν εκνικι ςτρατθγικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και μεριμνά για τθν τιρθςθ 

των κανόνων και αρχϊν τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Ειδικότερα 

ειςθγείται ρυκμίςεισ προσ τα αρμόδια εκνικά όργανα για τθν προςικουςα εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ 



 

[161] 

ζννομθσ τάξθσ προσ το ευρωπαϊκό δίκαιο, τθν απλοφςτευςθ, ςυμπλιρωςθ, αναμόρφωςθ, 

κωδικοποίθςθ και ενοποίθςθ των ςχετικϊν νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων του εκνικοφ 

δικαίου, κακϊσ και τον εξορκολογιςμό των διοικθτικϊν πρακτικϊν με ςκοπό τθν ομοιόμορφθ, ταχεία 

και προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ εφαρμογι αυτϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 

προςθκουςϊν διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων.  

γ) Γνωμοδοτεί για τθ νομιμότθτα κάκε διάταξθσ ςχεδίου νόμου ι κανονιςτικισ πράξθσ που αφορά ςτισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμμετζχει ςτισ οικείεσ νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ. Τα αρμόδια όργανα 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τθ γνϊμθ τθσ Αρχισ. Ειδικότερα: 

αα) Θ Αρχι γνωμοδοτεί επί των διατάξεων ςχεδίων νόμων που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ πριν 

από τθν κατάκεςθ τουσ ςτθ Βουλι. Αν ο αρμόδιοσ Υπουργόσ διαφωνεί με τθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, θ Αρχι 

δφναται να ςυγκαλεί ςυςκζψεισ, με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ και εκπροςϊπων όλων των 

ςυναρμόδιων Υπουργείων με ςκοπό τθν ανταλλαγι και ςφγκλιςθ των απόψεων. Στισ εν λόγω ςυςκζψεισ 

θ Αρχι και κάκε ςυναρμόδιοσ Υπουργόσ μποροφν να ηθτοφν τθ ςυμμετοχι ανεξάρτθτων τρίτων, ειδικϊν 

ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι ςυςκζψεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςε διάςτθμα δζκα (10) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν περιζλευςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Αρχισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ άπρακτθ 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ψιφιςθσ του ςχεδίου νόμου. 

Αν δεν αρκεί θ διαφωνία μεταξφ του αρμόδιου Υπουργοφ και τθσ Αρχισ, ςτθ γνϊμθ τθσ Αρχισ 

προςαρτάται ζκκεςθ του Υπουργοφ ςτθν οποία περιλαμβάνεται και ειδικι αιτιολόγθςθ κάκε απόκλιςθσ 

από το περιεχόμενο τθσ γνϊμθσ. Τα εν λόγω ζγγραφα ςυνοδεφουν τα ςχζδια νόμων κατά τθν κατάκεςθ 

τουσ ςτθ Βουλι και αναρτϊνται με επιμζλεια τθσ Αρχισ ςτθν ιςτοςελιδα τθσ. Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ 

του ςχεδίου νόμου από τθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, θ αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ δφναται να καλεί, 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ, ςε ακρόαςθ τον Ρρόεδρο τθσ Αρχισ. 

ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, εκδίδονται 

μετά από γνϊμθ τθσ Αρχισ. Θ γνϊμθ αυτι ςυνοδεφει τα ςχζδια προεδρικϊν διαταγμάτων κατά τθν 

αποςτολι τουσ προσ επεξεργαςία ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και αναρτάται με επιμζλεια τθσ Αρχισ 

ςτθν ιςτοςελιδα τθσ. 

γγ) Οι λοιπζσ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατ` εξουςιοδότθςθ νόμου, εξαιρουμζνων των 

προκθρφξεων, κακϊσ και οι Κανονιςμοί των άρκρων 156και 161, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κανονιςμϊν εςωτερικισ λειτουργίασ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων ελεγκτικϊν διοικθτικϊν οργάνων 

ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, κατά το μζροσ που οι εν λόγω πράξεισ και κανονιςμοί ρυκμίηουν 

κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, εκδίδονται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ.  

Θ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα των ανωτζρω περιπτϊςεων αα), ββ) και γγ) αςκείται μζςα ςε προκεςμία 

ςαράντα (40) θμερϊν από τθν περιζλευςθ των ανωτζρω ςχεδίων διατάξεων ςτθν Αρχι, με μζριμνα του 
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οικείου οργάνου. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ άνω προκεςμίασ τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Αρχισ. 

Στο πλαίςιο τθσ γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτασ των ανωτζρω περιπτϊςεων αα), ββ) και γγ) θ Αρχι 

δφναται να απευκφνει ςτα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσερωτιματα, που αφοροφν τθ ςυμμόρφωςθ 

τωνκείμενων ι προτεινόμενων ρυκμίςεων τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεωνμε τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

δδ) Οι αποφάςεισ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων που αφοροφν προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων υψθλισ αξίασ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ των άρκρων 38και 39και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 92, εξαιρουμζνων των 

περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, εκδίδονται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, εφαρμοηομζνων των 

διατάξεων του άρκρου 12για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των ςυμβάςεων. 

Θ εν λόγω αρμοδιότθτα αςκείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε εργαςίμων (15) θμερϊν από τθν 

επομζνθσ τθσ περιζλευςθσ του ςχεδίου απόφαςθσ ςτθν Αρχι, ςυνοδευόμενου από όλα τα ςτοιχεία ςτα 

οποία κεμελιϊνεται, κατά περίπτωςθ, θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, με μζριμνα 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ τεκμαίρεται θ μθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και ιδίωσ λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ, θ Αρχι δφναται με απόφαςθ τθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτθν αιτοφςα ανακζτουςα 

αρχι, να παρατείνει άπαξ τθν ωσ άνω προκεςμία για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.   

δ) Θ Αρχι εκδίδει και αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ κανονιςμοφσ για ειδικότερα τεχνικά ι 

λεπτομερειακά κζματα ςχετικά με ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν ιδίωσ ςτθν εφαρμογι 

και ερμθνεία τθσ ςχετικισ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ εκνικισ 

νομολογίασ και τθσ νομολογίασ των δικαςτθρίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, παρζχει κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ προσ τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ με το ανωτζρω περιεχόμενο 

και ειςθγείται ςτουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ τθν ζκδοςθ ςχετικϊν εγκυκλίων. Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

αφοροφν ιδίωσ κζματα ενοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ελζγχου ςτο ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι αρμόδιοι δθμόςιοι φορείσ υποχρεοφνται να διαβουλεφονται εγγράφωσ ι 

προφορικά με τθν Αρχι πριν τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε εγκυκλίου ι κατευκυντιριασ οδθγίασ. Σε 

περίπτωςθ διαφωνίασ, οι εν λόγω φορείσ οφείλουν να λάβουν υπόψθ τθ γνϊμθ τθσ Αρχισ και να 

αιτιολογοφν εγγράφωσ τισ κζςεισ τουσ. 

ε) Θ Αρχι εκδίδει πρότυπα προκθρφξεων, διακθρφξεων ι ςχεδίων ςυμβάςεων, μετά από διαβοφλευςθ 

με τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ. Ρρότυπα τεφχθ δεςμευτικοφ χαρακτιρα που 

τυχόν ζχουν εκδοκεί κατ` εξουςιοδότθςθ προϊςχυουςϊν διατάξεων, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι 

τθν ζκδοςθ νζων προτφπων από τθν Αρχι. Θ Αρχι διαμορφϊνει επίςθσ κανόνεσ για τθν τυποποίθςθ των 
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τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και ελζγχει τθν εναρμόνιςθ αυτϊν 

με τισ γενικζσ αρχζσ του εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ ενωςιακοφ δικαίου. 

ςτ) Θ Αρχι παρακολουκεί και αξιολογεί τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα και δράςεων των 

φορζων του Δθμόςιου Τομζα ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ανακετουςϊν αρχϊν / ανακετόντων φορζων και κεντρικϊν αρχϊν προμθκειϊν, των αρμόδιων 

διοικθτικϊν οργάνων άςκθςθσ ελζγχου και εποπτείασ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο 

του ιςχφοντοσ εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ ενωςιακοφ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου περί 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ μπορεί να κακορίηεται θ διαδικαςία 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ανωτζρω φορζων. Θ Αρχι ςυντάςςει ζκκεςθ αποτελεςμάτων 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του φορζα που αξιολογείται. Θ ανωτζρω ζκκεςθ 

διαβιβάηεται ςτον φορζα που αξιολογικθκε. 

η) Αςκεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ, μετά από χριςθ μεκόδων αποτίμθςθσ κινδφνων και 

αξιολόγθςθσ πλθροφοριϊν: α) ςτισ δράςεισ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων των φορζων τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου  και β) ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κατά 

τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ςτοιχ. α’ του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου, ιδίωσ ςε όςεσ εμπίπτουν ςτο 

πεδίο εφαρμογισ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ ι ςυγχρθματοδοτοφνται από ευρωπαϊκά προγράμματα ι 

ςε περιπτϊςεισ, που παρουςιάηουν ςτοιχεία ςυςτθματικισ παραβίαςθσ διατάξεων του εκνικοφ ι 

ευρωπαϊκοφ ενωςιακοφ δικαίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Θ Αρχι εξετάηει επίςθσ όλεσ τισ διαδικαςίεσ προκιρυξθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων που αποτελοφν αντικείμενο διερεφνθςθσ εκ μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ για φερόμενεσ 

παραβάςεισ του ευρωπαϊκοφ ενωςιακοφ δικαίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο πλαίςιο τθσ εν λόγω αρμοδιότθτασ θ Αρχι αναηθτά αυτεπαγγζλτωσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία και 

δφναται να παραγγζλλει ςτα αρμόδια ελεγκτικά διοικθτικά όργανα τθν ςυλλογι ςτοιχειϊν και υποβολι 

ποριςμάτων ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Τα αρμόδια δθμόςια όργανα, οι ανακζτουςεσ αρχζσ /ανακζτοντεσ φορείσ και οι εμπλεκόμενοι ιδιωτικοί 

φορείσ οφείλουν να ςυνεργάηονται με τθν Αρχι, να παρζχουν ςε αυτιν κάκε αναγκαία ι απαραίτθτθ 

ςχετικι πλθροφορία και να ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποδείξεισ τθσ.  

Αν διαπιςτωκεί από τθν Αρχι παραβίαςθ του εκνικοφ ι του ευρωπαϊκοφ δικαίου επί των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, θ Αρχι απευκφνει ςτθν ανακζτουςα αρχι /ανακζτοντα φορζα ςυςτάςεισ για τθ λιψθ 

μζτρων ςχετικά με τθν άρςθ ι κεραπεία τθσ διαπιςτωκείςασ παράβαςθσ και δφναται με απόφαςθ τθσ 

να διατάςςει τθν διακοπι τθσ προόδου των διαδικαςιϊν προκιρυξθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ πρόοδοσ των ανωτζρω διαδικαςιϊν δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί χωρίσ νεϊτερθ 

απόφαςθ τθσ Αρχισ που να παρζχει τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ. Τα πορίςματα τθσ ζρευνασ τθσ Αρχισ 

επί των κατά τα ανωτζρω ελεγχόμενων διαδικαςιϊν προκιρυξθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 
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ςυμβάςεων κοινοποιοφνται ςτθν οικεία ανακζτουςα αρχι.  

Τα εν λόγω πορίςματα μπορεί περαιτζρω να διαβιβάηονται ςτα αρμόδια δικαςτιρια, φςτερα από 

αίτθμά τουσ, και να παρζχονται, με μζριμνα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντα φορζα, ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο που αποδεικνφει ζννομο ςυμφζρον για τθν άςκθςθ των νόμιμων δικαιωμάτων του. 

Επίςθσ, θ Αρχι ενθμερϊνει άμεςα τα αρμόδια όργανα εποπτείασ και ελζγχου, προκειμζνου αυτά να 

επιλθφκοφν για τθν άςκθςθ των κατά το νόμο αρμοδιοτιτων τουσ και, ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ του 

εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ δικαίου, ςυντάςςει και αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ειδικι ζκκεςθ, θ οποία 

διαβιβάηεται ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ και κοινοποιείται ςτα ωσ άνω αρμόδια όργανα. 

Ο τρόποσ διενζργειασ των ελζγχων, οι μζκοδοι αποτίμθςθσ κινδφνων και αξιολόγθςθσ πλθροφοριϊν, το 

ελάχιςτο περιεχόμενο των εκκζςεων ελζγχων και κακε λεπτομζρεια μπορεί να κακορίηονται  με 

απόφαςθ τθσ Αρχισ. 

θ) Θ Αρχι εποπτεφει και αξιολογεί τα διοικθτικά όργανα άςκθςθσ ελζγχου και εποπτείασ ςτον τομζα 

των δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ προσ τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςφμφωνα με το ιςχφον εκνικό και 

ευρωπαϊκό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Αρχισ. Τα εν λόγω 

όργανα οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ οδθγίεσ τθσ Αρχισ. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ μπορεί να 

κακορίηεται θ διαδικαςία εποπτείασ και αξιολόγθςθσ των ανωτζρω φορζων. Για τθν ανωτζρω 

αξιολόγθςθ ςυντάςςεται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του φορζα που εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Αρχισ. Θ 

ανωτζρω ζκκεςθ διαβιβάηεται  ςτα αρμόδια όργανα.  

κ)ω Θ Αρχι εποπτεφει και αξιολογεί τα διοικθτικά όργανα άςκθςθσ ελζγχου και εποπτείασ ςτον τομζα 

των δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ προσ τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςφμφωνα με το ιςχφον εκνικό και 

ευρωπαϊκό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Αρχισ. Τα εν λόγω 

όργανα οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ οδθγίεσ τθσ Αρχισ. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ κακορίηεται 

θ διαδικαςία εποπτείασ και αξιολόγθςθσ των ανωτζρω φορζων. Για τθν ανωτζρω αξιολόγθςθ 

ςυντάςςεται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του φορζα που εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Αρχισ.  

ι) Μπορεί να υποβάλει παρατθριςεισ για κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδίωσ δε για τθν ερμθνεία του 

δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, είτε γραπτά είτε προφορικά με δικι τθσ πρωτοβουλία ι φςτερα από 

αίτθμα των αρμόδιων δικαςτθρίων ι των διαδίκων ςε δίκεσ που διεξάγονται ενϊπιον τουσ.Θ Αρχι 

μπορεί να ηθτεί, από το κατά περίπτωςθ αρμόδιο δικαςτιριο, κάκε ζγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για 

τθ διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ τθσ κατά τα προθγοφμενα εδάφια. Επίςθσ, ςυνεργάηεται με το Νομικό 

Συμβοφλιο του Κράτουσ για τον από κοινοφ χειριςμό και δικαςτικι εκπροςϊπθςθ του Δθμοςίου 

ενϊπιον των δικαςτθρίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε υποκζςεισ που αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

ια) Τθρεί Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ. Λδίωσ: 

αα) ςυλλζγει και δθμοςιεφει πλθροφορίεσ ςχετικά με το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο των 
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δθμοςίων ςυμβάςεων και τθ ςυναφι νομολογία των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν δικαςτθρίων, 

ββ) ςυντονίηει και μεριμνά για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων 

Συμβάςεων, δεδομζνων ςτοιχείων από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 187. Επίςθσ μεριμνά για τθν τιρθςθ ςτθν Εκνικι Βάςθ 

Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων όςων άλλων ειδικότερων ςτοιχείων προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ Αρχισ  και τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

γγ) Θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων διαςυνδζεται με το Μθτρϊο Δεςμεφςεων του 

Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ των φορζων του δθμοςίου τομζα, ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ ζγκριςθσ και πλθρωμισ 

δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων.  

δδ) Θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων διαςυνδζεται με το ΕΣΘΔΘΣ του άρκρου 121. 

Ειδικότερα, ςτοιχεία και ζγγραφα των δθμοςίων ςυμβάςεων, που ανατίκενται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, τα 

οποία είναι αναρτθτζα ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κα καταχωρίηονται αυτόματα ςτο τελευταίο. 

εε) Θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων διαςυνδζεται με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

Ρρογράμματοσ ΔΛΑΥΓΕΛΑ του ν. 3861/2010 (Α 112), όπωσ ιςχφει, όςον αφορά ςτοιχεία και ζγγραφα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν τθ διαφάνεια και καταχωρίηονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, και με το 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθ διαςφνδεςθ και τθ διαλειτουργικότθτα 

τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων με το Μθτρϊο Δεςμεφςεων του Γενικοφ 

Λογιςτθρίου του Κράτουσ, το ΕΣΘΔΘΣ, το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων,κακϊσ και με κάκε άλλο πλθροφοριακό ςφςτθμα που τθρείται από τισ 

υπθρεςίεσ του Δθμοςίου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων για ελεγκτικοφσ, δθμοςιονομικοφσ και ςτατιςτικοφσ και λοιποφσ ςκοποφσ.  

ιβ) Διατυπϊνει γνϊμθ, κατόπιν αιτιματοσ φορζα του Δθμόςιου Τομζα ςχετικά με τθν εφαρμογι και 

ερμθνεία των κανόνων τθσ ευρωπαϊκισενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

ιγ) Συμμετζχει ςτα αρμόδια ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, ωσ πρωτεφουςα εκνικι αρχι επικοινωνίασ 

ςχετικά με τθν ανταλλαγι απόψεων, πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που αφοροφν τθν εκνικι ςτρατθγικι, 

το νομικό πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ προκιρυξθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και ςυναντιςεισ ςτον τομζα 

των δθμοςίων ςυμβάςεων. Στο πλαίςιο των παραπάνω αρμοδιοτιτων τθσ αποτελεί το κεντρικό ςθμείο 

επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με 
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φερόμενεσ παραβάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, είτε ςτο 

πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ «EU Pilot» είτε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ παράβαςθσ βάςει του άρκρου 

258 τθσ ΣΛΕΕ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, ςφμφωνα κα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 175 του παρόντοσ νόμου. Στθν απάντθςθ των ελλθνικϊν αρχϊν προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςχετικά με φερόμενεσ παραβάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ επί των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, προςαρτϊνται υποχρεωτικά τα αποτελζςματα ζρευνασ τθσ Αρχισ, ςχετικά με τθν 

προςικουςα ερμθνεία, τιρθςθ και εφαρμογι των εν λόγω κανόνων ςτο πλαίςιο τθσ προβλεπόμενθσ 

ςτθν υπό περίπτωςθ θϋ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

ιε)Συντάςςει και υποβάλλει ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο κάκε θμερολογιακοφ 

ζτουσ, ετιςια ζκκεςθ θ οποία δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο και περιλαμβάνει αποτίμθςθ των 

πεπραγμζνων τθσ Αρχισ, ςφμφωνα με το ςκοπό και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ, τισ προτάςεισ βελτίωςθσ του 

νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου και των διαδικαςιϊν προκιρυξθσ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων που ζχουν διατυπωκεί προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και όργανα, κακϊσ και τθν 

πρόοδο τθσ ςυμμόρφωςθσ των αρμόδιων φορζων και οργάνων με τισ εν λόγω προτάςεισ. Θ ζκκεςθ 

αυτι μπορεί να κοινοποιείται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατόπιν αιτιματόσ τθσ. 

Άρκρο 

179  

Συγκρότθςθ τθσ Αρχισ 

1. Θ Αρχι αποτελείται από επτά (7) τακτικά μζλθ και ιςάρικμα αναπλθρωματικά. Τα μζλθ τθσ Αρχισ 

επιλζγονται από τθ Βουλι κατ` ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 101Α, παράγραφοσ 2 του 

Συντάγματοσ, διορίηονται δε με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ φςτερα 

από γνϊμθ τθσ επιτροπισ κεςμϊν και διαφάνειασ τθσ Βουλισ. Μζχρι να επζλκει θ αναγκαία 

τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ τα μζλθ τθσ Αρχισ επιλζγονται με απόφαςθ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου, φςτερα από γνϊμθ τθσ επιτροπισ κεςμϊν και διαφάνειασ τθσ Βουλισ. Τα μζλθ τθσ Αρχισ 

προτείνονται ωσ εξισ: 

α) ζνα (1) μζλοσ, ωσ Ρρόεδροσ, με τον αναπλθρωτι του, από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ , 

β) ζνα (1) μζλοσ, ωσ Αντιπρόεδροσ, με τον αναπλθρωτι του, από τον Υπουργό Οικονομικϊν, 

γ) πζντε (5) μζλθ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από τουσ Υπουργοφσ Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, αντίςτοιχα. 

2. Ο Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ και ο αναπλθρωτισ του διακζτει τα ίδια νομικά και επαγγελματικά προςόντα 

με τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 36, 37 και 38 του ν.1756/1988 (Α 35). Ωσ μζλθ 

τθσ Αρχισ επιλζγονται πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ και υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ, με 
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ακαδθμαϊκι ι επαγγελματικι εξειδίκευςθ ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων. Τα αναπλθρωματικά 

μζλθ πρζπει να ζχουν τα ίδια προςόντα με τα τακτικά μζλθ. 

3. Μετά τθν επιλογι τουσ από τθ Διάςκεψθ των Ρροζδρων τθσ Βουλισ, τα μζλθ τθσ Αρχισ διορίηονται 

για πενταετι κθτεία, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 , με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ. Τα μζλθ δεν επιτρζπεται να επιλζγονται για περιςςότερεσ από δφο (2) κθτείεσ, 

διαδοχικζσ ι μθ. 

4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρκρου 3 του ν.3051/2002 (Α 220) εφαρμόηονται και ςτα μζλθ τθσ Αρχισ. 

5. Θ κθτεία των μελϊν παρατείνεται αυτοδίκαια μζχρι τον διοριςμό νζων. Ο χρόνοσ παράταςθσ τθσ 

κθτείασ δεν μπορεί να υπερβεί ςε κάκε περίπτωςθ τουσ ζξι (6) μινεσ. Θ Αρχι μπορεί να ςυνεχίςει να 

λειτουργεί, όχι όμωσ πζρα από ζνα εξάμθνο, εάν κάποια από τα μζλθ τθσ εκλείψουν ι αποχωριςουν 

για οποιονδιποτε λόγο ι απολζςουν τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ ορίςτθκαν, εφόςον τα 

αναπλθρωματικά μζλθ αυτϊν και τα λοιπά τακτικά μζλθ επαρκοφν για το ςχθματιςμό απαρτίασ» 

6. Τον Ρρόεδρο τθσ Αρχισ, όταν κωλφεται, απουςιάηει ι ελλείπει, αναπλθρϊνει ο Αναπλθρωτισ 

Ρρόεδροσ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ αυτοφ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Αρχισ. 

Άρκρο 

180  

Λειτουργικι ανεξαρτθςία 

1. Θ Αρχι απολαφει λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ και δεν 

υπόκειται ςε ζλεγχο ι εποπτεία από κυβερνθτικά όργανα ι άλλθ ανεξάρτθτθ ι διοικθτικι αρχι. Θ Αρχι 

υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ των Ελλινων ςφμφωνα με το άρκρο 138 Α του Κανονιςμοφ τθσ 

Βουλισ.  

Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Αρχισ αςκοφν τα κακικοντά τουσ με απόλυτθ ανεξαρτθςία και δεν υπζχουν 

καμία υποχρζωςθ ςυμμορφϊςεωσ ςε υποδείξεισ κατά τθν άςκθςθ αυτϊν. 

Οποιαδιποτε υπόδειξθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ Αρχισ ι προςπάκεια επθρεαςμοφ τθσ 

λιψθσ απόφαςθσ απαγορεφεται και τιμωρείται ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ τθσ Αρχισ.  

Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Αρχισ πρζπει να παρζχουν εγγυιςεισ αμερόλθπτθσ κρίςθσ κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Οφείλουν δε να απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά 

ςυμμετοχι ςε λιψθ απόφαςθσ ι διατφπωςθ γνϊμθσ ι πρόταςθσ ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ ειδικότερεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

τθσ Αρχισ. 

2. Τα μζλθ τθσ Αρχισ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ δεςμεφονται μόνο από το νόμο και τθ 

ςυνείδθςθ τουσ. 
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Ο Ρρόεδροσ και τα τακτικά μζλθ τθσ Αρχισ, είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, τελοφν δε 

για το λόγο αυτόν ςε αναςτολι άςκθςθσ οποιουδιποτε άμιςκου ι ζμμιςκου δθμόςιου ι δικθγορικοφ 

λειτουργιματοσ τουσ ι οποιαςδιποτε επαγγελματικισ δραςτθριότθτασμε εξαίρεςθ τθν άςκθςθ 

διδακτικϊν κακθκόντων μζλουσ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ ανωτάτων εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων. Τα μζλθ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ που κατζχουν οποιαδιποτε ζμμιςκθ 

κζςθ ςτο Δθμόςιο, απαλλάςςονται, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, από τθν υποχρζωςθ άςκθςθσ 

των κακθκόντων τθσ κζςθσ τουσ. 

Τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Αρχισ δεν επιτρζπεται να αςκοφν οποιοδιποτε ζμμιςκο ι άμιςκο 

δθμόςιο λειτοφργθμα ι οποιαδιποτε άλλθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα που δεν ςυμβιβάηεται με τθν 

ιδιότθτα και τα κακικοντα μζλουσ τθσ Αρχισ. Λδίωσ δεν επιτρζπεται να παρζχουν υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο 

τθσ ελεφκερθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ ι λειτουργιματοσ τουσ ςε ανακζτουςεσ αρχζσ ι ςε φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα τα οποία ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ ι ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Δεν 

ςυνιςτά αςυμβίβαςτο για τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Αρχισ θ άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων 

μζλουσ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων με κακεςτϊσ 

πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ και θάςκθςθ κακθκόντων μζλουσ του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ. 

Τα μζλθ τθσ Αρχισ, τακτικά και αναπλθρωματικά, δεν επιτρζπεται, για πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ 

κθτείασ τουσ να παρζχουν υπθρεςία με ζμμιςκθ εντολι ι με οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ, ςε εταιρία ι 

επιχείρθςθ επί των υποκζςεων εκείνων, τισ οποίεσ οι ίδιοι χειρίςτθκαν ι επί των οποίων είχαν 

ςυμμετάςχει ςτθ λιψθ απόφαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. 

3. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρκρου 3 του ν.3051/2002 εφαρμόηονται και ςτα μζλθ τθσ Αρχισ, με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 2 του ν.3833/2010 και του τρίτου άρκρου του ν.3845/2010. 

4. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Αρχισ προςαρτάται ςτον Γενικό Ρροχπολογιςμό του Κράτουσ. Τα κζματα 

οικονομικισ διαχείριςθσ ρυκμίηονται με τον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ που καταρτίηεται 

από τθν Αρχι και εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

Για τα οικονομικά ζτθ 2013 και 2014 θ Αρχι, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, δφναται να επιχορθγθκεί 

από τον προχπολογιςμό του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ.  

Θ Αρχι για τθν ζνταξθ τθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.), ςε ευρωπαϊκά ι 

ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, όπωσ ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-

2013, δφναται να χρθματοδοτείται μζςω τθσ ςυλλογικισ απόφαςθσ ζργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ . 

Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα 

νόμο, φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ πθγισ 

προζλευςθσ /χρθματοδότθςθσ επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,10%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ 
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κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

Τα εν λόγω ποςά καλφπτουν πλιρωσ το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ Αρχισ. 

Το ποςό τθσ κράτθςθσ παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 

Αρχισ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Αρχι 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Αρχισ, μποροφν να ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με το χρόνο, 

τον τρόπο και τθ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ κράτθςθσ.  

Αν από τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Αρχισ ςτο τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ προκφπτει κετικό 

Κακαρό Αποτζλεςμα Χριςθσ, ποςοςτό του οικονομικοφ αυτοφ αποτελζςματοσ ζωσ πενιντα τοισ εκατό 

(50%) διατίκεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,  

ωσ ζςοδο του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Θ ανωτζρω διάταξθ ιςχφει από το οικονομικό ζτοσ 2015 και 

εφεξισ. 

5. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ, και Ανταγωνιςτικότθτασ και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και μετά από γνϊμθ τθσ Αρχισ, κακορίηονται οι υπθρεςίεσ τθσ Αρχισ, θ 

διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ τουσ, ρυκμίηεται κάκε άλλο κζμα που αφορά τθν Οργάνωςθ τθσ Αρχισ 

και μπορεί να ςυνιςτϊνται νζεσ κζςεισ προςωπικοφ. 

6. Θ Αρχι παρίςταται αυτοτελϊσ ςε κάκε είδουσ δίκεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο εκτελεςτζσ πράξεισ ι 

παραλείψεισ τθσ. Ενδικα βοθκιματα κατά των εκτελεςτϊν πράξεων τθσ Αρχισ μποροφν να αςκοφν και 

οι Υπουργοί που αναφζρονται ςτο άρκρο 179παράγραφοσ 1. 

7. Ο Ρρόεδροσ, τα μζλθ, κακϊσ και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Αρχισ υποβάλλουν κατ` ζτοσ τθν 

προβλεπόμενθ από τον ν.3213/2003 (Α 309) διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ. 

Άρκρο 

181  

Συνεδριάςεισ τθσ Αρχισ και λιψθ αποφάςεων 

1. Τα μζλθ τθσ Αρχισ ςυνεδριάηουν τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ το μινα τακτικϊσ και εκτάκτωσ όποτε 

χρειαςτεί, μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, ςτθν οποία ορίηεται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ. Στθν πρόςκλθςθ περιλαμβάνονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο Ρρόεδροσ τθσ 

Αρχισ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει ςυνεδρίαςθ εκτάκτωσ, αν το ηθτιςουν τζςςερα (4) μζλθ. 

2. Θ Αρχι ςυνεδριάηει ζγκυρα εφόςον παρίςτανται τζςςερα (4) τουλάχιςτον μζλθ τθσ. Οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, υπεριςχφει θ 

ψιφοσ του Ρροζδρου ι του αναπλθρωτι του. Στισ ςυνεδριάςεισ μπορεί να καλείται μετά από 

πρόςκλθςθ του Ρροζδρου και να παρίςταται χωρίσ δικαίωμα ψιφου ο Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Αρχισ. Ο 

Ρρόεδροσ μπορεί να καλεί να παραςτοφν κατά τθ ςυηιτθςθ ειδικϊν κεμάτων και μζλθ του προςωπικοφ 
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τθσ Αρχισ ι τρίτοι, εκπρόςωποι του Δθμοςίου ι αλλοδαπϊν αρχϊν, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων και 

επαγγελματικϊν οργανϊςεων, κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ. Χρζθ γραμματζα αςκεί μζλοσ του 

διοικθτικοφ προςωπικοφ τθσ Αρχισ . 

3. Κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά ςτθ λειτουργία τθσ Αρχισ ρυκμίηεται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ 

Αρχισ και, ςυμπλθρωματικά, με τισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ 15 του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ. 

4. Θ παράγραφοσ 9 του άρκρου 30 του ν.2324/1995 εφαρμόηεται αναλόγωσ για τα μζλθ τθσ Αρχισ 

τακτικά και αναπλθρωματικά κακϊσ και για το προςωπικό τθσ Αρχισ. 

5. Τα Μζλθ και το προςωπικό τθσ Αρχισ,ςυμπεριλαμβανομζνων του Γενικοφ Διευκυντι και του Νομικοφ 

Συμβοφλου αυτισ, δε διϊκονται και δεν ενάγονται για γνϊμθ που διατφπωςαν κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, εκτόσ αν ενιργθςαν εκ δόλου ι παραβίαςαν το απόρρθτο των πλθροφοριϊν και 

ςτοιχείων που περιιλκαν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ι παρζβθςαν το 

κακικον εχεμφκειασ του άρκρου 26 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν 

Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α 26), όπωσ ιςχφει. 

6. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ μπορεί να παρζχεται νομικι προςταςία ςτα Μζλθ τθσ και ςτο εν γζνει 

προςωπικό τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του Γενικοφ Διευκυντι και του Νομικοφ Συμβοφλου αυτισ, 

ακόμθ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ ι τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν Υπθρεςία, όταν ενάγονται ι 

διϊκονται ποινικά για πράξεισ ι παραλείψεισ που ζλαβαν χϊρα κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τουσ. Θ νομικι προςταςία ςυνίςταται ςτθν παροχι δικθγορικϊν υπθρεςιϊν από το Νομικό Σφμβουλο ι 

εξωτερικοφσ δικθγόρουσ για τθν υπεράςπιςι τουσ ι για ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το ςκοπό 

αυτόν.  

Άρκρο 

182  

Οργάνωςθ τθσ Αρχισ 

1. Θ Αρχι μεριμνά για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ και, με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων του 

Ρροζδρου τθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 184αποφαςίηει για κάκε κζμα που εμπίπτει ςτισ 

αρμοδιότθτζσ τθσ, κακϊσ και για κζματα τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ, ιδίωσ: 

α) διατυπϊνει γνϊμθ για τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Αρχισ, 

β) καταρτίηει τον κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ του άρκρου 180παράγραφοσ 4, 

γ) υποβάλλει πρόταςθ ςφςταςθσ κζςεων και οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

180παράγραφοσ 5, 

δ) μεριμνά για τθν πρόςλθψθ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ τθσ και του Νομικοφ Συμβοφλου, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 185 και 186, αντίςτοιχα, και 
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ε) ςυνάπτει για τισ ανάγκεσ τθσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με τρίτουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία και με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ 

του άρκρου 180παράγραφοσ 4. 

2. Για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ, θ Αρχι δφναται, ιδίωσ: 

α) να ανακζτει τθν κατάρτιςθ προςχεδίων διατάξεων, προτφπων τευχϊν και κατευκυντθρίων οδθγιϊν 

για τθ βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 

δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων τθσ εκνικισ βάςθσ δεδομζνων δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ 

και κάκε επί μζρουσ ζργο το οποίο ςυμβάλλει ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ, ςε δθμόςιουσ ι 

ιδιωτικοφσ φορείσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ενϊςεισ προςϊπων με ςυναφι εξειδίκευςθ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία και όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό 

οικονομικισ διαχείριςθσ του άρκρου 180 παράγραφοσ 4, 

β) να κζτει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, μζςω του διαδικτφου, ςχζδια, προτάςεισ και ερωτιματα ςχετικά 

με τθν ενοποίθςθ, αναμόρφωςθ και ςυμπλιρωςθ του νομικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, 

γ) να επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία για τθν ανταλλαγι και τθ διατφπωςθ απόψεων ςε ηθτιματα δθμοςίων 

ςυμβάςεων εκ μζρουσ των ανακετουςϊν αρχϊν, οικονομικϊν φορζων και εμπειρογνωμόνων. 

Άρκρο 

183  

Κανονιςμόσ τθσ Αρχισ 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, και Ανταγωνιςτικότθτασ  και μετά από γνϊμθ τθσ Αρχισ 

εγκρίνεται ο Κανονιςμόσ τθσ. 

2. Στον Κανονιςμό ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα λειτουργίασ τθσ Αρχισ, εξειδικεφονται οι 

αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 178, ορίηονται τα όργανα, ο τρόποσ και θ διαδικαςία 

άςκθςθσ κάκε αρμοδιότθτάσ τθσ, τα ειδικότερα ςτοιχεία που κα αποτελοφν αντικείμενο ςυλλογισ, 

επεξεργαςίασ και δθμοςίευςθσ ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ περίπτωςθσ ια` 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 178του νόμου αυτοφ, κακϊσ και οι ςυναφείσ υποχρεϊςεισ ςυνεργαςίασ 

των ανακετουςϊν αρχϊν και των εμπλεκόμενων δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων. Με τον Κανονιςμό 

δφνανται, επίςθσ, να ιδρφονται αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ Αρχισ. 

Άρκρο 

184  

Αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου τθσ Αρχισ 

1. Ο Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

αςκεί όλεσ τισ προσ τοφτο αρμοδιότθτεσ. Ειδικότερα: 

α) Εκπροςωπεί τθν Αρχι δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, ενϊπιον των δικαςτθρίων, κάκε άλλθσ δθμόςιασ 

αρχισ και τρίτων. Ο Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ μπορεί να ανακζςει κατά περίπτωςθ τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςε 
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άλλο μζλοσ τθσ, ςτον Νομικό Σφμβουλο τθσ Αρχισ ι ςε μζλοσ του ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ 

τθσ. 

β)  Ρροΐςταται των υπθρεςιϊν τθσ Αρχισ, ςυντονίηει και κατευκφνει τθ λειτουργία τουσ. 

γ) Αςκεί τθν πεικαρχικι εξουςία επί του προςωπικοφ τθσ Αρχισ. 

δ) Ορίηει τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ. 

ε) Μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ. 

2. Ο Ρρόεδροσ μπορεί με απόφαςθ του να εξουςιοδοτεί άλλα μζλθ ι όργανα τθσ Αρχισ να υπογράφουν 

«με εντολι Ρροζδρου» ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ τθσ αρμοδιότθτασ του. 

Άρκρο 

185  

Ρροςωπικό τθσ Αρχισ 

1. Οι κζςεισ μονίμου και ειδικοφ επιςθμονικοφ προςωπικοφ τθσ Αρχισςυμπεριλαμβανομζνθστθσ κζςθσ 

του Γενικοφ Διευκυντι, ανζρχονται ςε ενενιντα ζξι (96), κατανζμονται δε ωσ εξισ: 

Α. Κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ: 

α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), κζςεισ δεκατρείσ (13), ωσ εξισ: 

Κλάδοσ ΡΕ Διοικθτικοφ−Οικονομικοφ: κζςεισ δζκα τρεισ (13), 

β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (TE), κζςεισ εννζα (9), ωσ εξισ: 

Κλάδοσ TE Ρλθροφορικισ: κζςεισ τζςςερεισ (4). 

Κλάδοσ Διοικθτικοφ − Λογιςτικοφ: κζςεισ πζντε (5). 

γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), κζςεισ τζςςερεισ (4), ωσ εξισ: 

Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων: κζςεισ τρεισ (3). 

Κλάδοσ ΔΕ Οδθγϊν: κζςθ μία (1) 

δ) Κατθγορία Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ), κζςεισ δφο (2), ωσ εξισ: 

Κλάδοσ Επιμελθτϊν: κζςεισ δφο (2). 

Β. Διοικθτικοί Γραμματείσ: κζςεισ δφο (2). 

Γ. Ειδικό Επιςτθμονικό Ρροςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. 

Οι κζςεισ του ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, όπωσ αυτό 

ορίηεται ςτο π.δ. 50/2001 (Α 39), είναι εξιντα πζντε (65) και καλφπτονται από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

α)  Νομικοί: κζςεισ τριάντα (30). 

β)  Διπλωματοφχοι μθχανικοί: κζςεισ ζντεκα (11). 

γ)  Χθμικοί: κζςεισ δυο (2). 

δ)  Επιςτιμονεσ πλθροφορικισ: κζςεισ ζξι (6). 

ε)  Οικονομολόγοι: κζςεισ δζκα (10). 

ςτ)  Στατιςτικολόγοι: κζςεισ δφο (2). 
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η)  Βιολόγοι − βιοχθμικοί: κζςεισ δφο (2). 

θ)  Φαρμακοποιοί: κζςεισ δφο (2). 

Οι ειδικότθτεσ, με τισ οποίεσ καλφπτονται οι ανωτζρω κζςεισ, ορίηονται κάκε φορά με τθν 

προκιρυξθπλιρωςισ τουσ. 

2. Στισ κζςεισ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου τθσ παραγράφου 1 Γ του παρόντοσ άρκρου  προςλαμβάνονται επιςτιμονεσ με τριετι, 

τουλάχιςτον, εμπειρία ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

2190/1994 (Α 28), όπωσ ιςχφουν, φςτερα από προκιρυξθ τθσ Αρχισ, ςτθν οποία εξειδικεφονται τα 

εκάςτοτε απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του 

π.δ.50/2001. Στισ κζςεισ νομικϊν μποροφν να προςλαμβάνονται και δικθγόροι. Θ άςκθςθ κακθκόντων 

ειδικοφ επιςτιμονα τθσ Αρχισ είναι αςυμβίβαςτθ και ςυνεπάγεται αναςτολι τθσ άςκθςθσ του οικείου 

ελευκζριου επαγγζλματοσ ι λειτουργιματοσ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςπουδαίο 

λόγο καταγγελίασ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ τουσ εκ μζρουσ τθσ Αρχισ. Για τθν κάλυψθ των  αναγκϊν τθσ 

Αρχισ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό, θ πλιρωςθ των κζςεων μπορεί να γίνει και με τριετι απόςπαςθ, θ 

οποία μπορεί να ανανεϊνεται, ι μετάταξθ προςωπικοφ που κατζχει τα ίδια τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα από φορείσ του Δθμόςιου Τομζα. Κατά τθν πρϊτθ τριετία λειτουργία τθσ Αρχισ, οι 

αποςπάςεισ και οι μετατάξεισ του προςωπικοφ τθσ παραγράφου αυτισ διενεργοφνται, κατά παρζκκλιςθ 

κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, με μόνθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, χωρίσ να απαιτείται θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 

του ν. 4002/2011 (Α 180). 

3. Στισ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ τθσ παραγράφου 1 Α του παρόντοσ άρκρου προςλαμβάνεται 

προςωπικό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2190/1994 (Α 28), όπωσ ιςχφουν, φςτερα από προκιρυξθ 

τθσ Αρχισ, ςτθν οποία εξειδικεφονται τα εκάςτοτε απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Αρχισ, θ πλιρωςθ των κζςεων μπορεί να γίνει με τριετι απόςπαςθ, θ 

οποία μπορεί να ανανεϊνεται ι μετάταξθ προςωπικοφ αντίςτοιχθσ από τουσ φορείσ του Δθμόςιου 

Τομζα. Κατά τθν πρϊτθ τριετία λειτουργία τθσ Αρχισ, οι αποςπάςεισ και οι μετατάξεισ του προςωπικοφ 

τθσ παραγράφου αυτισ διενεργοφνται, κατά παρζκκλιςθ κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, με 

μόνθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ,  και Ανταγωνιςτικότθτασ,  χωρίσ να απαιτείται θ τιρθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ παργράφου 1 του άρκρου 68 του ν.4002/2011 (Α 180). Στο εν λόγω προςωπικό 

καταβάλλονται οι αποδοχζσ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Το μεταταςςόμενο 

προςωπικό διατθρεί τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ, εντάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κενζσ κζςεισ και εξακολουκεί 

να αςφαλίηεται ςτουσ ίδιουσ φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. 

4. Οι κζςεισ διοικθτικϊν γραμματζων τθσ παραγράφου 1Β του παρόντοσ άρκρου ζχουν ςυςτακεί για  τθ 

γραμματειακι υποςτιριξθ του Ρροζδρου και του Αντιπροζδρου τθσ Αρχισ. Οι κζςεισ αυτζσ καλφπτονται 
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με τριετι απόςπαςθ προςωπικοφ, θ οποία μπορεί να ανανεϊνεται , από τουσ φορείσ του Δθμόςιου 

Τομζα. Κατά τθν πρϊτθ τριετία λειτουργία τθσ Αρχισ, θ εν λόγω απόςπαςθ κατά τον πρϊτο χρόνο 

λειτουργίασ τθσ Αρχισ πραγματοποιείται κατά παρζκκλιςθ κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου 

Υπουργοφ, φςτερα από πρόταςθ του Ρροζδρου ι του Αντιπροζδρου αντίςτοιχα. Το εν λόγω προςωπικό 

επανζρχεται οποτεδιποτε ςτθ κζςθ του με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

φςτερα από πρόταςθ του Ρροζδρου ι του Αντιπροζδρου κατά περίπτωςθ. 

5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρκρου 4 του ν. 3051/2002 (Α 220) όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται και 

ςτο προςωπικό τθσ Αρχισ. Το αποςπϊμενο προςωπικό ςτθν Αρχι λαμβάνει τισ αποδοχζσ του βακμοφ 

και του μιςκολογικοφ του κλιμακίου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σε κάκε περίπτωςθ, οι 

ςυνολικζσ αποδοχζσ του δεν μπορεί να είναι μικρότερεσ από αυτζσ του φορζα προζλευςθσ και θ 

μιςκοδοςία βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Αρχισ, θ δε πλθρωμι αυτισ διενεργείται από τθν Αρχι. Ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ του μεταταςςόμενου προςωπικοφ που ζχει διανυκεί ςτουσ φορείσ 

προζλευςθσ και ο χρόνοσ που αναγνωρίςτθκε ωσ χρόνοσ προχπθρεςίασ λογίηεται ωσ χρόνοσ 

πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν Αρχι για τα κζματα βακμολογικισ και μιςκολογικισ εξζλιξθσ και για κάκε 

άλλθ ςυνζπεια. 

6. α) Συνιςτάται ςτθν Αρχι κζςθ Γενικοφ Διευκυντι, ο οποίοσ αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

αα) προΐςταται των υπθρεςιϊν τθσ Αρχισ και ςυντονίηει και κατευκφνει τθ λειτουργία τουσ, 

ββ) είναι διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ του προςωπικοφ και 

γγ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου, που του ανατίκενται με απόφαςθ του τελευταίου. Εωσ το 

διοριςμό του Γενικοφ Διευκυντι ι αν αυτόσ ελλείπει, οι αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτισ 

υποπεριπτϊςεισ αα) και ββ) αςκοφνται από τον Ρρόεδρο τθσ Αρχισ. 

β) Ο Γενικόσ Διευκυντισ κα πρζπει να διακζτει πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε γνωςτικό αντικείμενο 

ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ Αρχισ και διοικθτικι εμπειρία ςτο Δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα. Με τθν 

προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ, θ οποία εκδίδεται από τθν Αρχι και δθμοςιεφεται ςε δφο 

τουλάχιςτον θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, μπορεί να κακορίηονται πρόςκετα τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα. 

γ) Ο Γενικόσ Διευκυντισ είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και διορίηεται για πενταετι 

κθτεία, θ οποία μπορεί να ανανεωκεί  με απόφαςθ τθσ Αρχισ. Θ κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι μπορεί 

να διακόπτεται πριν από τθ λιξθ τθσ για λόγουσ που ανάγονται ςε αδυναμία ι ςε πλθμμελι εκπλιρωςθ 

των κακθκόντων του, με πράξθ του Ρροζδρου, που εκδίδεται φςτερα από ειδικά αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ Αρχισ. 

δ) Υποψιφιοι για τθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι μπορεί να είναι και δθμόςιοι υπάλλθλοι ι λειτουργοί 

ι εργαηόμενοι ςε φορείσ του Δθμόςιου Τομζα. Ο Γενικόσ Διευκυντισ επιλζγεται από τθν Αρχι και 
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διορίηεται με απόφαςθ του Ρροζδρου, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων τθσ Ρ.Υ.Σ. 33/2006, όπωσ ιςχφει 

κάκε φορά. Για τθν επιλογι ειςθγείται ςτθν Αρχι τριμελισ επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ 

τθσ και αποτελείται από τον Ρρόεδρο τθσ Αρχισ, ζνα μζλοσ τθσ και ζνα μζλοσ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

ε) Αν ο Γενικόσ Διευκυντισ προζρχεται από φορζα του Δθμόςιου Τομζα, μετά από τθ λιξθ και τθ μθ 

ανανζωςθ τθσ κθτείασ του, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ,επιςτρζφει, φςτερα από τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ, ςτον φορζα 

προζλευςθσ και καταλαμβάνει κενι οργανικι κζςθ αντίςτοιχθ με τθ κζςθ που κατείχε ςτον ίδιο φορζα 

ι, αν δεν υπάρχει τζτοια κζςθ, καταλαμβάνει προςωποπαγι κζςθ με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ, τθσ ίδιασ 

κατθγορίασ και του ίδιου κλάδου ι ειδικότθτασ, που ςυνιςτάται με τθν ίδια απόφαςθ. Θ υπθρεςία του 

ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Αρχισ αποτελεί πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για όλεσ τισ 

ςυνζπειεσ και λαμβάνεται υπόψθ για τθν περαιτζρω βακμολογικι και μιςκολογικι του εξζλιξθ ωσ 

προχπθρεςία ςε κζςθ προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

ςτ) Οι αποδοχζσ του Γενικοφ Διευκυντι κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

Άρκρο 

186  

Νομικόσ Σφμβουλοσ 

1. Συνίςταται μία (1) κζςθ Νομικοφ Συμβοφλου, ςτθν οποία προςλαμβάνεται με πάγια αντιμιςκία 

δικθγόροσ παρ’ Αρείω Ράγω, ο οποίοσ διακζτει δεκαετι τουλάχιςτον, εμπειρία και εξειδίκευςθ ςτο 

αντικείμενο του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, με απόφαςθ τθσ Αρχισ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 43 του ν.4194/2013 (Α 208), κατόπιν πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 

ςτθν οποία κα προςδιορίηονται τα ειδικότερα προςόντα και ο τρόποσ απόδειξθσ του για τθν κατάλθψθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρκρου 3 του ν. 3051/2002 εφαρμόηονται και για 

το Νομικό Σφμβουλο τθσ Αρχισ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 2 του ν. 3833/2010 και του τρίτου 

άρκρου του ν.3845/2010. 

2. Ο Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Αρχισ ζχει ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) τθ δικαςτικι υποςτιριξθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Αρχισ ενϊπιον παντόσ εκνικοφ ι ευρωπαϊκοφ 

δικαςτθρίου ι δικαιοδοτικοφ οργάνου. 

β) τθ νομικι υποςτιριξθ των ενεργειϊν και αποφάςεων τθσ Αρχισ με νομικζσ ςυμβουλζσ και 

γνωμοδοτιςεισ, κακϊσ και με τθνεπεξεργαςία ςχεδίων νομοκετικϊν ι κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 

3. Ο Νομικόσ Σφμβουλοσ δεν επιτρζπεται, για όςον χρόνο παρζχει νομικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Αρχι, να 

παρζχει αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςε υποκζςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ ζμμιςκθσ εντολισ του εκ μζρουσ τθσ 

Αρχισ. 

4. Θ Αρχι δφναται, με απόφαςθ τθσ, να προςφφγει ςτισ υπθρεςίεσ εξωτερικοφ δικθγόρου, μετά από 

ειςιγθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ ορίηονται οι αμοιβζσ που καταβάλλονται ςε 

περίπτωςθ προςφυγισ ςε υπθρεςίεσ εξωτερικοφ δικθγόρου. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΚΕΝΤΛΚΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ ΜΘΤΩΟ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

1. Το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων («ΚΘΜΔΘΣ»), το οποίο ςυςτάκθκε με το 

άρκρο 11 του ν.4013/2011 (Α 204), αποτελεί μζροσ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων 

Συμβάςεων που τθρείται από τθν Αρχι τθσ παραγράφου 20του άρκρου 2και ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυλλογι, 

επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων, που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτουν 

ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ και κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν του παρόντοσ νόμου 

ανεξαρτιτωσ εκτιμϊμενθσ αξίασ και διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

2. Θ  λειτουργία του ΚΘΜΔΘΣ τελεί υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α  50), όπωσ 

ιςχφει και του άρκρου 22 του παρόντοσ νόμου. Ειδικότερα θ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του ΚΘΜΔΘΣ 

πραγματοποιείται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

ευαίςκθτων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τυχόν κρατικϊν απορριτων που προβλζπονται 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία, των κανόνων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και εταιρικοφ 

ι άλλου απορριτου που προβλζπεται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ. 

3. Στο ΚΘΜΔΘΣ καταχωρίηονται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσκαι τισκεντρικζσ αρχζσ 

προμθκειϊν του παρόντοσ νόμουθλεκτρονικά ςτοιχεία των ακόλουκων ςταδίων για όλεσ τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ: α) ο πίνακασ προγραμματιςμοφ του άρκρου 133, β) το πρωτογενζσ αίτθμα, γ) το 

εγκεκριμζνο αίτθμα, δ) οι προκιρυξεισ ςφμφωνα με τα άρκρα 137και 129παρ. 3 και θ διακιρυξθ, ε) θ 

απόφαςθ ανάκεςθσ ι κατακφρωςθσ, ςτ) θ ςφμβαςθ, η) κάκε εντολι πλθρωμισ και θ) το αποδεικτικό 

κάκε πλθρωμισ. Θ καταχϊριςθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα επιμζρουσ ςτοιχεία: (1) το 

όνομα του φορζα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι προμικεια, υπθρεςία ι δθμόςιο 

ζργο, (4) τον προχπολογιςμό, (5) τον Αρικμό Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, εφόςον θ δαπάνθ υπάγεται ςτθ 

διαδικαςία του π.δ.113/2010 (Α  94),όπωσ ιςχφει, (6) τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ (7) τθν ικαγζνεια – 

εκνικότθτα του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίον ανατζκθκε θ ςφμβαςθ, (8) τθν διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ και ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ αναφορά ςτθν νομικι βάςθ 

των Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (9) τον αρικμό και τθν αξία των ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν 10)  
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τoν κωδικό των αγακϊν ι υπθρεςιϊν από το Κοινό Λεξιλόγιο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(CommonProcurementVocabulary - CPV), (11) τθ γεωγραφικι περιοχι βάςει τθσ Κοινισ Ονοματολογίασ 

των Εδαφικϊν Στατιςτικϊν Μονάδων  (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του 

δθμόςιου φορζα. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ παραγράφου αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 5.  

4. Κατά παρζκκλιςθ, για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ, τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ 

άρκρου, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο οριηόμενο από τθν υπουργικι απόφαςθ  τθσ παραγράφου 5 που 

αφοροφν ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ, καταχωρίηονται ςε εςωτερικό διαβακμιςμζνο πλθροφοριακό 

υποςφςτθμα του ΚΘΜΔΘΣ, με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των κανονιςμϊν αςφάλειασ του Υπουργείου 

Εκνικισ Άμυνασ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Εκνικισ 

Άμυνασ, ρυκμίηονται ο τρόποσ υποβολισ των ςτοιχείων, θ πρόςβαςθ ςε αυτά, κακϊσ και κάκε άλλο 

ςχετικό ηιτθμα. 

5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου 

Υπουργοφ ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ του ΚΘΜΔΘΣ, 

τον δικτυακό τόπο τιρθςθσ του, τθ δομι, το περιεχόμενο και τθν πρόςβαςθ ςε αυτό και τα τυχόν 

επίπεδα διαβάκμιςθσ, τθ διαδικαςία ζκδοςθσ κωδικϊν θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ, τα κατά περίπτωςθ 

καταχωριηόμενα ςτοιχεία, τον χρόνο καταχϊριςθσ αυτϊν, τα κατά περίπτωςθ υπόχρεα πρόςωπα για τθν 

καταχϊριςθ και τα αρμόδια όργανα για τον ζλεγχο τθσ προςικουςασ τιρθςισ του, κακϊσ και κάκε άλλο 

ςχετικό κζμα. 

6. Θ ζκδοςθ ξεχωριςτϊν Αρικμϊν Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) αφορά ςε όλα τα 

ζγγραφα που κα καταχωρίηονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και με βάςθ αυτοφσ κα ςυνδζονται οι ςχετικζσ μεταξφ 

τουσ αντίςτοιχεσ πράξεισ. Θ καταχϊριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κακϊσ και θ αναφορά του 

ΑΔΑΜ αποτελοφν ςτοιχεία τθσ κανονικότθτασ τθσ δαπάνθσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 26 του ν.2362/1995. 

7. Θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 137αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 

δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων. 

8. Το ΚΘΜΔΘΣ  αποτελεί το επίςθμο εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν απευκείασ θλεκτρονικι 

υποβολι  προκθρφξεων δθμοςίων ςυμβάςεων (eSenders) ςτο Tenders Electronic Daily (TED). 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛΛ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
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Στατιςτικά ςτοιχεία ςυμβάςεων που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ 
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(άρθρα 75, 76  οδηγίασ 2004/18/ΕΚ) 

1. Θ Αρχι τθσ παραγράφου 20του άρκρου 2διαβιβάηει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το αργότερο μζχρι τισ 

31 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ, χωριςτι ςτατιςτικι κατάςταςθ, καταρτιςμζνθ ςφμφωνα με τθν επόμενθ 

παράγραφο ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υψθλισ αξίασ, 

αντίςτοιχα, που ζχουν ςυνάψει οι ανακζτουςεσ αρχζσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

υποχρεοφνται να αποςτζλλουν τισ ςχετικζσ καταςτάςεισ των ζργων, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν που 

ανζκεςαν κατά το προθγοφμενο ζτοσ, μζχρι τθν 31θ  Μαϊου κάκε ζτουσ, ςτθν Αρχι. 

2.Για κάκε ανακζτουςα αρχι που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV του Ρροςαρτιματοσ Α, θ 

ςτατιςτικι κατάςταςθ περιλαμβάνει: 

α) τον αρικμό και τθν αξία των καλυπτόμενων από το παρόν ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν, 

β) τον αρικμό και τθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν δυνάμει παρεκκλίςεων από τθ 

Συμφωνία. 

Στο μζτρο του δυνατοφ, τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο πρϊτο εδάφιο, ςθμείο α), κατανζμονται 

ανάλογα με: 

α) τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ των ςυμβάςεων που χρθςιμοποιικθκαν 

β)  και, για κακεμία από τισ διαδικαςίεσ αυτζσ, τα ζργα που περιζχονται ςτο Ραράρτθμα I, τα προϊόντα 

και τισ υπθρεςίεσ που περιζχονται ςτο Ραράρτθμα II και προςδιορίηονται ανά κατθγορία τθσ 

ονοματολογίασ CPV. 

γ) τθν ικαγζνεια του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίον ανατζκθκε θ ςφμβαςθ. 

Στθν περίπτωςθ που οι ςυμβάςεισ ςυνιφκθςαν μζςω διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ, τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο ςθμείο α), κατανζμονται επιπλζον ανάλογα με τισ οριηόμενεσ ςτα 

άρκρα 38και 39περιςτάςεισ και διευκρινίηουν τον αρικμό και τθν αξία των ςυμβάςεων που ανατζκθκαν 

ανά κράτοσ μζλοσ και τρίτθ χϊρα προζλευςθσ των αναδόχων. 

2. Για κάκε κατθγορία ανακετουςϊν αρχϊν, πλθν εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα IV, του 

Ρροςαρτιματοσ Α, θ ςτατιςτικι κατάςταςθ προςδιορίηει τουλάχιςτον: α) τον αρικμό και τθν αξία των 

δθμοςίων ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν, κατανεμθμζνων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, δεφτερο 

εδάφιο, και β) τθ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων που ςυνιφκθςαν δυνάμει των παρεκκλίςεων από τθ 

Συμφωνία. 

3. Θ ςτατιςτικι κατάςταςθ προςδιορίηει κάκε άλλθ πλθροφορία που απαιτείται βάςει τθσ Συμφωνίασ. 

Οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που 

αναφζρεται ςτο άρκρο 77, παράγραφοσ 2 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. 
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Στατιςτικά ςτοιχεία ςυμβάςεων που ςυνάπτονται από ανακζτοντεσ φορείσ 
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 (άρθρο 67 Οδηγίασ 2004/17/ΕΚ) 

1. Θ Αρχι τθσ παραγράφου 20του άρκρου 2διαβιβάηει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κάκε χρόνο, 

ςτατιςτικι  κατάςταςθ ςχετικά με το ςυνολικό φψοσ, κατά κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων που  

αναφζρονται ςτα παραρτιματα Λ ζωσ Χ του Ρροςαρτιματοσ Β, των ςυναφκειςϊν ςυμβάςεων ιςςονοσ 

και χαμθλισ αξίασ. 

2. Πςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ αναφζρονται τα  παραρτιματα II, III, V, IX 

και Χ του Ρροςαρτιματοσ Β, θ Αρχι διαβιβάηει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το αργότερο μζχρι τισ 31 

Οκτωβρίου κάκε ζτουσ,χωριςτι ςτατιςτικι κατάςταςθ, καταρτιςμζνθ ςφμφωνα με τθν επόμενθ 

παράγραφο ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υψθλισ αξίασ, 

αντίςτοιχα, που ζχουν ςυνάψει οι ανακζτοντεσ φορείσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ.Οι ανακζτοντεσ 

φορείσ υποχρεοφνται να αποςτζλλουν τισ ςχετικζσ καταςτάςεισ των ζργων, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν 

που ανζκεςαν κατά το προθγοφμενο ζτοσ, μζχρι τθν 31θ Μαϊου κάκε ζτουσ, ςτθν Αρχι τθσ παραγράφου 

20 του άρκρου 2. 

Στθν κατάςταςθ αυτι, περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία τα  οποία είναι απαραίτθτα για τον ζλεγχο τθσ 

ορκισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν 

τισ  πλθροφορίεσ ςχετικά με ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο τισ υπθρεςίεσ οι  οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτθν κατθγορία 8 του παραρτιματοσ XVII Α του Ρροςαρτιματοσ Β, τισ υπθρεςίεσ  

τθλεπικοινωνιϊν οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτθν κατθγορία 5 του παραρτιματοσ  XVII Α του 

Ρροςαρτιματοσ Β των οποίων οι κλάςεισ ςτο CPV είναι αντίςτοιχεσ με αρικμό αναφοράσ CPC   7524, 

7525 και 7526 ι τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα  XVII Β του Ρροςαρτιματοσ Β.  

3. Με απόφαςθ τθσ Αρχισ κακορίηονται λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των παραγράφων 1 και 2 κατά   

τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι:   α) για λόγουσ διοικθτικισ απλοφςτευςθσ, μποροφν να εξαιροφνται 

οι ςυμβάςεισ χαμθλισ αξίασ με κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρθματικοφ ορίου , εφόςον δεν κίγεται θ 

χρθςιμότθτα των ςτατιςτικϊν και  β) τθρείται ο εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ των παρεχομζνων 

πλθροφοριϊν. 
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Εξορκολογιςμόσ αρμοδιοτιτων 

Απο τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργείται κάκε νομοκετικισ, κανονιςτικισ ι διοικθτικισ 

ιςχφοσ διάταξθ που επιφυλάςςει τθν με οποιαδιποτε τρόπο ι μζςο άςκθςθ των ανωτζρω 

αρμοδιότθτων κατά τρόπο διάφορο και από φορζα άλλο που ορίηουν οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
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ΜΕΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 

ΤΕΛΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

ΤΛΤΛΟΣ Λ 

ΟΓΑΝΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΩΝ 
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Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

1. Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου διακρίνονται ςε όργανα με γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα 

(«γνωμοδοτικά όργανα») και όργανα με αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα («αποφαινόμενα όργανα»).Με 

κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων και του κακ` φλθν αρμόδιου Υπουργοφ μπορεί να ορίηονται τα αποφαινόμενα και 

γνωμοδοτοφντα όργανα των επί μζρουσ ανακετουςϊν αρχϊν / φορζων, για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του 

νόμου αυτοφ. 

2. Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των αποφαινόμενων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ / του 

ανακζτοντοσ φορζα αςκοφνται ςφμφωνα με τισ οργανωτικζσ διατάξεισ τουσ.Αποφαινόμενα όργανα που 

ζχουν κακοριςτεί με προγενζςτερεσ διατάξεισ διατθροφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1. Μζχρι τθν ζκδοςθ των νζων αποφάςεων ωσ αποφαινόμενα και 

γνωμοδοτοφντα για τισ ςυμβάςεισ του νόμου αυτοφ όργανα, ορίηονται όργανα και υπθρεςίεσ των 

ανακετουςϊν αρχϊν / ανακετόντων φορζων με απόφαςθ του οργάνου διοίκθςθσ τουσ. 

3. Τα γνωμοδοτικά όργανα ειςθγοφνται προσ τα αποφαινόμενα όργανα για κάκε κζμα τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου τα τελευταία να αποφαςίςουν ςχετικά. Τα αποφαινόμενα όργανα 

μποροφν να είναι είτε μονομελι είτε ςυλλογικά.  

4. Ωσ γνωμοδοτικό όργανο ςτο ςτάδιο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται επιτροπι για τθ διενζργεια των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Ενδεικτικά, θ επιτροπι αξιολογεί τισ 

προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων, ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των 

προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, ειςθγείται τον 

αποκλειςμό των προςφερόντων ι υποψθφίων από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, τθν απόρριψθ των 

προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, τθν ςταδιακι 

αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ και γνωμοδοτεί για κάκε άλλο 

κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

5. Θ επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα  για 

ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, ι ςε ετιςια βάςθ για κάκε ςφμβαςθ που διενεργεί θ ανακζτουςα αρχι / ο 
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ανακζτων φορζασ. Στθν περίπτωςθ τθσ διενζργειασ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν από κεντρικζσ αρχζσ 

προμθκειϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8, οι αντίςτοιχεσ επιτροπζσ ςυγκροτοφνται με απόφαςι τουσ. 

6. Με τισ ίδιεσ αποφάςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφνανται να ςυγκροτοφνται κατά περίπτωςθ 

και ζκτακτεσ επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων αφορϊντων ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάκεςθσ. 

7. Ωσ γνωμοδοτικά όργανα ςτο ςτάδιο που ακολουκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ δφναται να είναι ι 

ςυλλογικά όργανα κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ 5 ι και οργανωτικζσ μονάδεσ ενταγμζνεσ 

ςτθ διοικθτικι δομι τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ ανακζτοντοσ φορζα, που ορίηονται με απόφαςθ τθσ/του. 

Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά ειςθγοφνται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ 

παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, 

παρακολουκοφν και ελζγχουν τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγοφνται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων 

λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. 

8. Για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του ν. 2690/1999 (Α 45), εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου αυτοφ. 

9. Στθ ςφνκεςθ των γνωμοδοτικϊν οργάνων  του παρόντοσ άρκρου μετζχει υποχρεωτικά ζνα μζλοσ του 

Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ. του άρκρου192κατ’ ελάχιςτον. Με τουσ Κανονιςμοφσ Ανάκεςθσ Συμβάςεων του άρκρου 

156και τουσ Κανονιςμοφσ Εκτζλεςθσ Συμβάςεων του άρκρου 161μποροφν να προςδιορίηονται 

ειδικότερα τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτικά όργανα, οι επιμζρουσ αρμοδιότθτζσ τουσ και το ζργο 

τουσ, , θ ςφνκεςθ, ο αρικμόσ και  τα ειδικότερα προςόντα των μελϊν τουσ, ο τρόποσ επιλογισ τουσ, θ 

διάρκεια και ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ, ςυμπλθρωματικά με τισ κείμενεσ διατάξεισ και να προβλεφκεί 

θ υποβοικθςθ του ζργου τουσ από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ.  

Άρκρο 

192  

Κατάρτιςθ και Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Υπαλλιλων Δθμοςίων Συμβάςεων 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 197, 

μεριμνοφν για τθν αρχικι και δια βίου κατάρτιςθ κακϊσ και τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ του 

προςωπικοφ τουσ που υπθρετεί με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και το οποίο είναι επιφορτιςμζνο με 

κακικοντα ςχετικά με τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων του παρόντοσ νόμου. 

2. Θ κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γίνονται μζςω πιςτοποιθμζνων προγραμμάτων που ςχεδιάηονται και 

υλοποιοφνται από το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ, με τθ ςυνεργαςία τθσ Αρχισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 2 και ειδικϊν 

επιςτθμόνων. Το πιςτοποιθμζνο προςωπικό εγγράφεται ςε ειδικό Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Υπαλλιλων 
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Δθμοςίων Συμβάςεων (Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ.), το οποίο τθρείται από το ΛΝ.ΕΡ. και διαςυνδζεται με τθν Εκνικι 

Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων. 

3.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ, κατά τθν προπαραςκευι και διενζργεια διαδικαςιϊν 

ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ του παρόντοσ νόμου, υποςτθρίηονται υποχρεωτικά από 

μζλθ του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ.Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αναςτζλλεται μζχρι τθν επαρκι 

λειτουργία του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ. Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ νόμου θ επαρκισ λειτουργία του 

Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ. πιςτοποιείται από τον φορζα τιρθςισ του. 

4.Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ ρυκμίηονται 

ειδικότερα κζματα που αφοροφν ιδίωσ : 

α) τθν οργάνωςθ, το αντικείμενο και τον τρόπο εκτζλεςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 

β) τουσ ειδικότερουσ όρουσ, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ,  

γ) τον οριςμό των διδαςκόντων και εκπαιδευτϊν και τθν αμοιβι αυτϊν, 

δ) τθ ςφςταςθ του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ., 

ε) τον φορζα τιρθςθσ του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ., 

ςτ) τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ εγγραφισ και τουσ λόγουσ διαγραφισ, 

η) τουσ τρόπουσ και ειδικότερουσ όρουσ υποςτιριξθσ των ανακετουςϊν αρχϊν / ανακζτοντων 

φορζων από μζλθ του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ., κατά τθν προπαραςκευι και διενζργεια διαδικαςιϊν ςφναψθσ και 

εκτζλεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,κακϊσ και  

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια που ζχει ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ των υπαλλιλων 

και τθ λειτουργία του Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ. 

ΤΛΤΛΟΣ ΛΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ –ΜΕΤΑΒΑΤΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

Άρκρο 

193   Τροποποιοφμενεσ  διατάξεισ  

1. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ωσ ιςχφει,αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «Θ κιρυξθ του απαραδζκτου γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κατά το ςτάδιο του ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου». 

2.Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ 6α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.3861/2010, ωσ ιςχφει, 

προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Από τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ εξαιροφνται τα ζγγραφα και ςτοιχεία 

δθμοςίων ςυμβάςεων που καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) το οποίο ςυςτάκθκε με το άρκρο 11 του ν.4013/2011». 

3. Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ 14 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.3861/2010, ωσ ιςχφει, 
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προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Από τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ εξαιροφνται τα ζγγραφα και ςτοιχεία 

δθμοςίων ςυμβάςεων που καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) το οποίο ςυςτάκθκε με το άρκρο 11 του ν.4013/2011». 

4. Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ 15 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.3861/2010, ωσ ιςχφει, 

προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Από τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ εξαιροφνται τα ζγγραφα και ςτοιχεία 

δθμοςίων ςυμβάςεων που καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) το οποίο ςυςτάκθκε με το άρκρο 11 του ν.4013/2011». 

5.Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.3861/2010, ωσ ιςχφει, 

προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Από τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ εξαιροφνται τα ζγγραφα και ςτοιχεία 

δθμοςίων ςυμβάςεων που καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) το οποίο ςυςτάκθκε με το άρκρο 11 του ν.4013/2011». 

6. Στο άρκρο 3 του ν.3861/2010, ωσ ιςχφει, προςτίκεται νζα παράγραφοσ 6 ωσ εξισ: «6. Από τθν 

υποχρζωςθ ανάρτθςθσ εξαιροφνται τα ζγγραφα και ςτοιχεία δθμοςίων ςυμβάςεων που καταχωρίηονται 

υποχρεωτικά ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) το οποίο ςυςτάκθκε 

με το άρκρο 11 του ν.4013/2011». 

7. Στθν παράγραφο 2 του άρκρου 35 του Ν.4129/2013 (Α 52), προςτίκεται μετά το τζταρτο εδάφιο, νζο 

εδάφιο, ωσ ακολοφκωσ: «Αν παρζλκουν οι ανωτζρω προκεςμίεσ χωρίσ το ςχζδιο ςφμβαςθσ να ζχει 

απορριφκεί με αιτιολογθμζνθ πράξθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, τοφτο κεωρείται εγκεκριμζνο». 

8. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 14 του ν.3316/2005 (Α 42), τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: «2. Στισ 

διαδικαςίεσ για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ μελζτθσ ι ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν που αφορά ςε 

μελζτεσ ι επιβλζψεισ μελετϊν και ζργων δικαιοφνται να ςυμμετζχουν εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα 

φυςικά και νομικά πρόςωπα, εφόςον είναι εγγεγραμμζνα ςτισ κατά νόμο απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ του 

Μθτρϊου Μελετθτϊν ι του Μθτρϊου Εταιρειϊν Μελετϊν, που τθροφνται από το Υπουργείο 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Θ εγγραφι ςτα Μθτρϊα και θ διατιρθςθ ςε ιςχφ τθσ εγγραφισ με 

τισ νόμιμεσ ανακεωριςεισ τθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ τθσ εκπόνθςθσ 

μελζτθσ, κατά τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ κρίνεται τόςο κατά τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι τθσ προςφοράσ όςο και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ». 

9. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 38 του ν.3316/2005 (Α 42), αντικακίςταται ωσ 

ακολοφκωσ: «Με τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ανακζτει ςε ζναν 

ι περιςςότερουσ Εμπειρογνϊμονεσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, τθν 

υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του εργοδότθ με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν». 

10. Στο εδάφιο 1 παράγραφοσ 1 του άρκρου 1 του π.δ. 4/2002 (Α 3) διαγράφεται θ φράςθ «και ιδίωσ 
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τθσ προμικειασ αγακϊν και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν». 

Άρκρο 

194  

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ  δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, υπθρεςιϊν ι 

προμθκειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραχωριςεων δθμοςίων ζργων και ςυμφωνιϊν-πλαιςίων, 

κακϊσ και ςε όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ μελετϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του και θ ζναρξθ 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των οποίων, ςφμφωνα με το άρκρο 25, λαμβάνει χϊρα μετά τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. 

2. Διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων τθσ παραγράφου 1, οι οποίεσ ζχουν ξεκινιςει πριν τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςυνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται ςφμφωνα με το κακεςτϊσ που ίςχυε 

κατά το χρόνο ζναρξισ τουσ.Κατ’ εξαίρεςθ, θ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων ςτο ΚΘΜΔΘΣ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 187, ιςχφει από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και για τισ ςυμβάςεισ των 

οποίωνθ διαδικαςία ανάκεςθσ ζχει εκκινιςει πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ. 

3. Συμβάςεισ τθσ παραγράφου 1, οι οποίεσ ζχουν ςυναφκεί πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του 

παρόντοσ, εκτελοφνται ςφμφωνα με το κακεςτϊσ που ίςχυε κατά το χρόνο τθσ ςφναψισ τουσ. Κατ’ 

εξαίρεςθ, θ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 187, ιςχφει από 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και για τισ ςυμβάςεισπου ζχουν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

αυτοφ. 

4. Μζχρι τθν ζκδοςθ των αποφάςεων και προεδρικϊν διαταγμάτων που προβλζπονται ςτον Τίτλο II του 

Tζταρτου Mζρουσ, εξακολουκεί να εφαρμόηεται θ υπ. Αρικμ. Ρ1/2390/2013 (Β 2677) απόφαςθ, κατά το 

μζροσ που δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

5. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 187, εξακολουκεί να εφαρμόηεται θ 

υπ. αρικ. Ρ1/380/2012 (Β 3400) απόφαςθ, κατά το μζροσ που δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου 

6. Οι διατάξεισ περί ζννομθσ προςταςίασ των άρκρων 162 ζωσ 177 ρυκμίηουν τισ διαφορζσ που 

αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα, οι οποίεσ εκδίδονται 

ι ςυντελοφνται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των ωσ άνω άρκρων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 197. Μζχρι το χρονικό αυτό ςθμείο, για τθν παροχι ζννομθσ προςταςίασ κατά τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ των κάκε είδουσ ςυμβάςεων χαμθλισ αξίασ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 

15 του π.δ. 118/2007 (Α 150). 

7. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Μεταφορϊν, Υποδομϊν 

και Δικτφων, και του κατά περίπτωςθ ςυναρμοδίου Υπουργοφ μπορεί να ρυκμίηεται κάκε κζμα που 

αναφζρεται ςε διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ, αναγκαίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ 
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νόμου και δεν ρυκμίηεται ειδικά από τισ διατάξεισ αυτοφ. 

Άρκρο 

195  

Καταργοφμενεσ και διατθροφμενεσ διατάξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου: 

Α. Καταργοφνται οι διατάξεισ: 

(1) του άρκρου 109 του ν. 4199/2013 (Α 216) 

(2) των άρκρων 1 ζωσ 9 του ν.4155/2013 (Α 120) 

(3) του εδαφίου δ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29 του ν. 4111/2013 (Α 18) 

(4) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 14 του ν. 4052/2012 (Α 41) 

(5) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 239 του ν. 4072/2012 (Α 86) 

(6) του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) 

(7) του εδαφίου 3 τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 24 του ν. 4002/2011 (Α 180) 

(8) του ν.4013/2011 (Α 204), πλθν του άρκρου 1  και του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 11, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 187 του παρόντοσ. 

(9) τισ παραγράφουσ 6-8 και 10 του άρκρου 1 του ν. 3918/2011 (Α 31) 

(10) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 30 του ν. 3889/2010 (Α 182) 

(11) Του ν. 3886/2010 (Α 173), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των άρκρων 162ζωσ 177, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 197. 

(12) τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 27 του ν. 3867/2010 (Α 128) 

(13) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 194 και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 196  του ν. 3852/2010 (Α 

87) 

(14) του άρκρου ζβδομου του ν. 3839/2010 (Α 51) 

(15) του ν.3669/2008 (Α 116), πλθν των διατάξεων των άρκρων 2, 4 ζωσ 12, 14, 16, 17 παρ. 4 ζωσ 8, 20 

παρ. 2 και 4, 21, 30 ζωσ 34, του άρκρου 41 παρ.1 εδαφ. α, 2 εδαφ. α, γ, δ και 3, των άρκρων 42 

ζωσ 50, 51 παρ. 1 ζωσ 3 και 5 ζωσ 10, των άρκρων 55, 56, 58 ζωσ 64, 70 ζωσ 77, 79 ζωσ 81, 92 ζωσ 

101, 103, 105 ζωσ 110, 176, 177 και 182, οι οποίεσ διατθροφνται μζχρι τθν ζκδοςθ των 

προεδρικϊν διαταγμάτων των άρκρων 63, 156και 161του παρόντοσ. 

(16) των παραγράφων 1, 2, 13 και 15 του άρκρου 25 του ν.3614/2007 (Α 267) 

(17) τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 9 του ν. 3580/2007 (Α 134) 

(18) του ςτοιχείου α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1, τθσ παραγράφου Α1 και τθσ παραγράφου Β1 

του άρκρου 3, τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του ν.3548/2007 (Α 68) 

(19) τθσ περίπτωςθσ ικ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 7, του 

εδαφίου γ τθσ παραγράφου 10 και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 9 του ν.3469/2006 (Α 131) 
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(20) των παραγράφων 1-3, 5, 7, του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 9, τθσ παραγράφου 10 του 

άρκρου 209, τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 223, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 257, τθσ 

παραγράφου 7 του άρκρου 265  του ν. 3463/2006 (Α 114) 

(21) του ν.3316/2005 (Α 42),πλθν των διατάξεων των άρκρων 2, 2Α, 3 ζωσ 5, 14 παρ. 2 και 3, 19, 21, 25, 

27, 28, 29 παρ. 2 ζωσ 9, 39 παρ. 1 ζωσ 6, 7 περ. α,β,δ,ε,ςτ, και των άρκρων 40 ζωσ 42, οι οποίεσ 

διατθροφνται μζχρι τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων των άρκρων 63, 156 και 161 του 

παρόντοσ 

(22) του άρκρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α 212) 

(23) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 5 του ν. 2919/2001 (Α 128) 

(24) του άρκρου 25 του ν. 2843/2000 (Α 219) 

(25)  τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 6 του ν. 2833/2000 (Α 150) 

(26) τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 1 του ν. 2744/1999 (Α 222) 

(27) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν. 2737/1999 (Α 174) 

(28) των εδαφίων α και β τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 7 του ν. 2364/1995 (Α 252) 

(29) των άρκρων 82 και 83 του ν.2362/1995 (Α 247) 

(30) του ν.2286/1995 (Α 19), πλθν των παραγράφων 1 ζωσ 11 του άρκρου 2 του ν.2286/1995, οι οποίεσ 

παραμζνουν ςε ιςχφ για τισ ςυμβάςεισ που ζχουν ενταχκεί ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν 

ζτουσ 2014.  

(31) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 4 του ν. 2081/1992 (Α 154) 

(32) των εδαφίων β και γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 1514/1985 (Α 13) 

(33) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 του άρκρου ΤΕΤΑΤΟΥ του ν. 1398/1983 (Α 144) 

(34) του άρκρου 14 του π.δ.138/2009 (Α 185) 

(35) του π.δ.59/2007 (Α 63) 

(36) του π.δ.60/2007 (Α 64) 

(37) του π.δ.118/2007 (Α 150), εκτόσ από: α) το άρκρο 15, το οποίο διατθρείται ςε ιςχφ μζχρι τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ των άρκρων 162– 167 του παρόντοσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 

197και β) τα άρκρα 26 ζωσ 39, τα οποία διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ 

διατάγματοσ  κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 161 

(38) των άρκρων 3, 5, 9 του π.δ. 4/2002 (Α 3)  

(39) των παραγράφων 4-5 του άρκρου 12, τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 74, τθσ παραγράφου 5 του 

άρκρου 76, του άρκρου 100, των εδαφίων β και γ τθσ παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 

και 11 του άρκρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α 21) 

(40) του π.δ. 327/1995 (Α 176) 

(41) του δεφτερου εδαφίου του άρκρου 4, των άρκρων 8 ,11 και των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 
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12 του π.δ. 99/1992 (Α 46) 

(42) του άρκρου 9 του π.δ. 270/1981 (Α 77) 

(43) του π.δ. 28/1980 (Α 11) 

(44) των άρκρων 1-25 του π.δ.363/1979 (Α 114) 

(45) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 38 τθσ υ.α. 5058/ΕΥΚΥ/138/2013 (Β 292) 

(46) των ςτοιχείων β και γ τθσ περίπτωςθσ Γ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 7 τθσ κ.υ.α 679/1996 (Β 

826), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του ν. 3794/2010 (Α 156) 

(47) των άρκρων 1-7 του Μζρουσ Β τθσ υ.α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΡ 3628/2010 (Β 1856) 

(48) τθσ κ.υ.α. 56294/2009 (Β 2015), πλθν των διατάξεων των άρκρων 27-39, οι οποίεσ διατθροφνται ςε 

ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 161 

(49) τθσ υ.α 2064/2002 (Β 257) 

(50) του άρκρου 17 π.δ. 331/1996 (Α 223) 

(51) τθσ υ.α. 11389/1993 (Β 550), πλθν των διατάξεων των άρκρων 27-39, οι οποίεσ διατθροφνται ςε 

ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ  κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 161 

(52) των άρκρων 9, 10 του π.δ. 171/1987 (Α 84) 

Β. Καταργείται κάκε νομοκετικι διάταξθ θ οποία εξουςιοδοτεί για τθν ζκδοςθ πράξεων κανονιςτικισ 

ιςχφοσ για κζματα που ρυκμίηουν τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων του παρόντοσ νόμου, 

κακϊσ και οι εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ δυνάμει τθσ εν λόγω εξουςιοδότθςθσ, πλθν εκείνων των 

διατάξεων που αφοροφν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, οι οποίεσ διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι 

τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 161. 

Γ. Καταργοφνται οι κατ’ εξουςιοδότθςθ των ν.1418/1984 (Α 23), ν.3316/2005 (Α 42), ν.3669/2008 (Α 

116), ν.3852/2010 (Α 87), εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ περί οριςμοφ των αποφαινομζνων οργάνων 

ανακετουςϊν αρχϊν / ανακετόντων φορζων, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των δευτζρου και τρίτου 

εδαφίων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 191. 

Δ. Καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που είναι αντίκετθ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι 

ρυκμίηει τα κζματα αυτά με άλλον τρόπο. 

2. Κάκε αναφορά διατάξεων νομοκετικισ, κανονιςτικισ ι διοικθτικισ ιςχφοσ ςε διατάξεισ που 

καταργοφνται ι αντικακίςτανται από διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ιςχφει ωσ αναφορά ςτισ 

τελευταίεσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά από αυτζσ. 

Άρκρο 

196  

Ρροςαρτιματα 

Ρροςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ νόμου τα  ακόλουκα Ρροςαρτιματα: 

Ρροςάρτθμα Α: Ραραρτιματα Λ ζωσ  ΧΛΛ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 
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Ρροςάρτθμα Β: Ραραρτιματα Λ ζωσ XVII Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ 

Άρκρο 

197  

Ζναρξθ ιςχφοσ 

1. Θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ.ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ αυτοφ. 

2. Θ ιςχφσ των άρκρων 120 ζωσ 124, αρχίηει: 

α) το αργότερο τθν 1θ Απριλίου 2014, για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, 

β) το αργότερο τθν 1θ Οκτωβρίου 2015, για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όςον αφορά το 

ςφνολο τουΔθμόςιου Τομζα, 

γ) το αργότερο τθν 1θ Λουλίου 2014, όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων τθσ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ. 

3. Οι διατάξεισ των άρκρων 162ζωσ 177 αρχίηουν να εφαρμόηονται τρεισ (3) μινεσ μετά τθν ζκδοςθ των 

προβλεπόμενων ςτα άρκρα 165, 166 και 170 προεδρικϊν διαταγμάτων. 

4. Θ ιςχφοσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 192 αρχίηει ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου 192. 

 

Ραραγγζλλουμε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και τθν εκτζλεςι του 

ωσ νόμου του Κράτουσ. 
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ΡΟΣΑΤΘΜΑ Α 

<ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I – XII ΟΔΘΓΛΑΣ 2004/18/ΕΚ> 

 

 

 

 

 

ΡΟΣΑΤΘΜΑ Β 

<ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Λ – XVII ΟΔΘΓΛΑΣ 2004/17/ΕΚ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


