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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4070, 17.2.2006 
 

Ν. 12(Ι)/2006 
 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Άρθρο 
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερµηνεία. 
3. Αρχές που διέπουν τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων. 
4. Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων, ρήτρα αποφυγής διακρίσεων. 
5. Εχεµύθεια. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής. 
7. Κοινοπραξίες. 
8. Όροι σχετικά µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Τµήµα 1 – Συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους ΙΙ 
 
9. Γενικός κανόνας. 
 

 2 του 176(Ι) του 2011. 10. Συµβάσεις στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας. 
  

Τµήµα 2 – Συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 
 
11. Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. 
12. Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων. 
13. Συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
14. Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 
15. Ειδικές εξαιρέσεις δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών. 
16. Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. 
17. ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού 
δικαιώµατος. 
 
Τµήµα 3 – Ειδικό Καθεστώς 
 
18. Συµβάσεις ανατιθέµενες κατά αποκλειστικότητα. 
 
Τµήµα 4 – Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
 
19. Κατώτατα όρια. 
20. Επιδοτούµενες ιδιωτικές συµβάσεις. 
21. Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
22. Συµβάσεις υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΑ. 
23. Συµβάσεις υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΒ. 
24. Μεικτές συµβάσεις υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΑ και στο 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
25. Τεχνικές προδιαγραφές. 
26. Εναλλακτικές προσφορές. 
27. Υπεργολαβίες. 
28. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης. 
29. Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
30. Χρήση της ανοικτής, κλειστής και µε διαπραγµάτευση διαδικασίας και του 
ανταγωνιστικού διαλόγου. 
31. Ανταγωνιστικός διάλογος. 
32. Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού. 
33. Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού. 
34. Συµφωνίες – πλαίσιο. 
35. ∆ηµόσιες συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές 
αρχές αγορών. 
36. ∆υναµικά συστήµατα αγορών. 
37. Ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
Τµήµα 1 – ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων 
 
38. Προκαταρκτική προκήρυξη. 
39. Προκήρυξη διαγωνισµού. 
40. Γνωστοποίηση ανάθεσης σύµβασης. 
41. Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και ανακοινώσεων. 
42. Μη υποχρεωτική δηµοσίευση. 
 
Τµήµα 2 – Προθεσµίες 
 
43. Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών. 
44. Έγγραφα διαγωνισµού και συµπληρωµατικές πληροφορίες στην ανοικτή 
διαδικασία. 
45. Τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών. 
 
Τµήµα 3 – Περιεχόµενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών 
 
46. Πρόσκληση υποβολής προσφορών, συµµετοχής στο διάλογο ή σε 
διαπραγµάτευση. 
47 Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων. 
 
Τµήµα 4 – Επικοινωνίες  
 
48. Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες. 
 
Τµήµα 5 – Πρακτικά  
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49. Περιεχόµενο των πρακτικών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Τµήµα 1 – Γενικός Κανόνας 
 
50. Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συµµετεχόντων και ανάθεση των 
συµβάσεων. 
 
Τµήµα 2 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
51. Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
52. Άδεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
53. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 
54. Τεχνικές ή / και επαγγελµατικές ικανότητες. 
55. Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας. 
56. Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
57. Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες. 
58. Επίσηµοι κατάλογοι. 
 
Τµήµα 3 – Ανάθεση της σύµβασης 
 
59. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων. 
60. Προσφυγή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. 
61. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. 
 

 2 του 40(Ι) του 2011 
 

Τµήµα 4 – Εφαρµογή των κανόνων που περιέχει η Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά µε την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών. 

 
 2 του 40(Ι) του 2011. 61Α. Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων 

οδικών µεταφορών. 
 

 2 του 40(Ι) του 2011. 61Β. Μεθοδολογία για τον υπολογισµό του λειτουργικού 
κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος. 
 

 2 του 40(Ι) του 2011. 61Γ. Ορισµοί. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Τµήµα 1 – Γενικές διατάξεις 
 
62. Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου VII. 
63. Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρµογής του Κεφαλαίου VII. 
64. ∆ηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. 
65. Προθεσµία. 
66. Υπεργολαβία. 
67. Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο. 
 
Τµήµα 2 – Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι 
σύµβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές 
 
68. Εφαρµοστέοι κανόνες. 
 
Τµήµα 3 – Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι 
σύµβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές 
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69. Κανόνες δηµοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις. 
70. ∆ηµοσίευση της προκήρυξης. 
71. Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών. 
 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
72. Γενικές διατάξεις. 
73. Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου VΙΙΙ. 
74. Εξαιρέσεις από το πεδίον φαρµογής του Κεφαλαίου VΙΙΙ. 
75. Προκηρύξεις. 
76. Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισµούς 
µελετών. 
77. Μέσα επικοινωνίας. 
78. Επιλογή των ανταγωνιζοµένων. 
79. Σύνθεση της κριτικής επιτροπής. 
80. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 
 
81 Συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων. 
82.  Προκήρυξη. 

83. Προθεσµίες. 
84. Συνοπτικές διαδικασίες. 
12 του 91(Ι) του 2010. 84Α. Ειδική διάταξη για συµβάσεις που αφορούν στην κάλυψη 
αναγκών της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε.. 
 

ΜΕΡΟΣ IV – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 
 

85. Αδικήµατα. 
 

ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

86. Στατιστικές υποχρεώσεις. 
87. Περιεχόµενο στατιστικής κατάστασης. 
88. Εξουσίες Αρµόδιας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 
89. Κανονισµοί. 
 
90. Ιεραρχική προσφυγή εναντίον πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής. 
Καταργήθηκε µε το 13 του 91(Ι) του 2010. 
 
91. ∆ιατάγµατα. 
92. Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων. 
93. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου 
94. Κατάργηση. 
95. Μεταβατικές διατάξεις. 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX 
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 4 του 70(Ι) του 2011. Παράρτηµα IX(A) 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

 
Ν. 12(Ι)/2006 
 

 

Ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 
 Αριθµός 12(Ι) του 2006 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο –  
 

Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L134, 30.4.2004, 

σ.114· 
L333 

20.12.2005, 
σ. 28. 

 

«Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής, της19ης ∆εκεµβρίου 2005, περί τροποποίησης 
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής κατά τη διαδικασία συνάψεως 
δηµόσιων συµβάσεων, 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι –ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
91(I) του 2010 
40(Ι) του 2011 

176(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2012. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέµατα Νόµοι του 2006 έως 2012. 

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

 «ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης δηµόσιου έργου» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο 
συνήψε σύµβαση παραχώρησης δηµόσιου έργου µε µια αναθέτουσα αρχή· 
 

 «αναθέτουσες αρχές» σηµαίνει το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και τις ενώσεις µίας ή περισσοτέρων από αυτές τις 
αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου· 
 

 «ανοικτή διαδικασία» σηµαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε 
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά· 
 

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

 «Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων» σηµαίνει το Γενικό Λογιστήριο της 
∆ηµοκρατίας· 
 

 «βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει τις απαιτήσεις σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και 
ορισµένους άλλους τοµείς γενικού συµφέροντος, στις οποίες πρέπει να 
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ανταποκρίνονται τα έργα· 
 

 «γραπτώς» σηµαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών, το οποίο δύναται να διαβάζεται, 
να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό δύναται να 
περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά 
µέσα· 
 

 «δηµόσιες συµβάσεις» σηµαίνει συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται 
γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και µιας ή περισσοτέρων 
αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος Νόµου· 
 

 
 

Παράρτηµα Ι. 

«δηµόσιες συµβάσεις έργων» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως 
αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε ταυτόχρονα τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών 
που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι ή ενός 
έργου, είτε ακόµη την πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες· 
 

 «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στην ερµηνεία του όρου «δηµόσιες συµβάσεις έργων», οι οποίες 
έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη 
µίσθωση – πώληση (hire purchase), µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων: 
 
Νοείται ότι, δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων 
και περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 
θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση προµηθειών· 
 

 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

«δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις, πλην των 
δηµόσιων συµβάσεων έργων και των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, που έχουν 
ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ: 
 

 Νοείται ότι, ως δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών θεωρείται επίσης δηµόσια σύµβαση, η 
οποία έχει ως αντικείµενο - 
 

Παράρτηµα ΙΙ. (α) ταυτόχρονα προµήθειες και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, 
εφόσον η αξία των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προµηθειών 
που περιλαµβάνονται στη σύµβαση· 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 
Παράρτηµα Ι. 

(β) υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ και περιλαµβάνει δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, αλλά µόνο παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο 
αντικείµενο της σύµβασης· 
 

 «δηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σηµαίνει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
την παροχή των οποίων έχει αναθέσει ειδικά η ∆ηµοκρατία, ιδίως σε έναν ή 
περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς· 
 

 «δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» σηµαίνει τη δηµόσια τηλεπικοινωνιακή 
υποδοµή, µέσω της οποίας γίνεται η µεταφορά σηµάτων µεταξύ συγκεκριµένων 
τερµατικών σηµείων του δικτύου, µε ενσύρµατη µετάδοση, µε δέσµες ερτζιανών 
κυµάτων, µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα· 
 

 «διαγωνισµός µελετών» σηµαίνει τη διαδικασία που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές 
να αποκτήσουν, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της 
αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων, µια 
µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε 
ή χωρίς την απονοµή βραβείων· 
 

 «διαδικασία µε διαπραγµάτευση» σηµαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι 
αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους 
και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από 
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αυτούς· 
 

 «δυναµικό σύστηµα αγορών» σηµαίνει µια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία 
για αγορές τρέχουσας χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Η διαδικασία είναι 
περιορισµένη χρονικά και ανοικτή σε όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονοµικό φορέα 
που πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη 
προς τα έγγραφα του διαγωνισµού· 
 

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
 

 «έργο» σηµαίνει το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών 
πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή 
τεχνική λειτουργία· 
 

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

 «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» σηµαίνει την ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριµένη χρήση, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, µε βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρµογής και χρήσης που έχουν τεθεί 
και χορηγείται από οργανισµό που είναι εξουσιοδοτηµένος για τον σκοπό αυτό από το 
έκαστο κράτος µέλος· 
 

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

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

 Νοείται ότι, ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών ή έργων που έχουν ως αντικείµενο 
υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δε δύνανται να 
αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών· 
 

 «ηµέρα», τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 45, σηµαίνει ηµερολογιακή ηµέρα, 
εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού· 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L124, 8.6.1971, σ.1. 

«Κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1182/71» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισµού των 
κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες· 
 

 «κεντρική αρχή αγορών» σηµαίνει µια αναθέτουσα αρχή, η οποία- 
 

 (α) Αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, ή 
 
(β) αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προµήθειες 
ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές· 
 

 «κεντρική ταξινόµηση προϊόντων» ή «ονοµατολογία CPC (Central Product 
Classification)» σηµαίνει τη ∆ιεθνή Ταξινόµηση Προϊόντων των Ηνωµένων Εθνών· 
 

 «κλειστή διαδικασία» σηµαίνει τη διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας 
δύναται να ζητήσει να συµµετάσχει, αλλά στο πλαίσιο της οποίας µόνο οι οικονοµικοί 
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φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή δύνανται να υποβάλουν 
προσφορά· 
 

 «κοινή τεχνική προδιαγραφή» σηµαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη για σκοπούς οµοιόµορφης 
εφαρµογής της και έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 
 

 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L 340,  

16.12.2002, σ.1 
 

L 329,  
17.12.2003, σ.1. 

«κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις» ή «ονοµατολογία CPV (Common 
Procurement Vocabulary)» σηµαίνει την ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται 
στις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε µε την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός 2195/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου του 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία µε τον Κανονισµό 
2151/2003 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 2003, για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου περί κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), 
εξασφαλίζοντας την αντιστοιχία µε τις άλλες υπάρχουσες ονοµατολογίες: 
 

 
 
 

Παράρτηµα Ι. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών ως προς το πεδίο εφαρµογής του 
Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόµου, λόγω ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ της 
ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας NACE που χρησιµοποιείται στο 
Παράρτηµα Ι, ή µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας CPC 
(προσωρινή µορφή) που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η 
ονοµατολογία NACE ή η ονοµατολογία CPC· 
 

 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

2 του 91(Ι) του 2010. 
11(Ι) του 2006. 

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

 «οικονοµικό έτος» σηµαίνει την περίοδο των 12 µηνών για την οποία η αναθέτουσα 
αρχή ετοιµάζει τους ετήσιους λογαριασµούς της· 
 

 «οικονοµικός φορέας» σηµαίνει τον προµηθευτή ή/και τον εργολήπτη ή/και τον 
παρέχοντα υπηρεσίες· 
 

 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L 293, 

24.10.1990, σ.1· 
L 6,  

10.1.2002, σ.3. 

«ονοµατολογία NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la 
Communauté Européenne)» σηµαίνει τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό 
(ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική 
ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 29/2002 της Επιτροπής, της 
19ης ∆εκεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 
του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα· 
 

 «οργανισµός δηµοσίου δικαίου» σηµαίνει κάθε οργανισµό-  
 
(α) Ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού 
συµφέροντος που δεν εµπίπτουν στο βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα, 
 
(β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και 
 
(γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το 
κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή η 
διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από το κράτος ή τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή του οποίου 
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περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
συµβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από 
άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, 
 

 
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

ενδεικτικός κατάλογος των οργανισµών και των κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου 
δικαίου που πληρούν τα ως άνω κριτήρια παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Η Αρµόδια 
Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων κοινοποιεί περιοδικά στην Επιτροπή τις οποιεσδήποτε 
µεταβολές που επήλθαν στον κατάλογο αυτό· 
 

 «παρέχων υπηρεσίες» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του 
δηµοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών, που προσφέρει την 
παροχή υπηρεσιών στην αγορά· 
 

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

 «προσφέρων» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα που έχει υποβάλει προσφορά· 
 

 «πρότυπο» σηµαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο 
οργανισµό µε δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαµβανόµενη ή διαρκή 
εφαρµογή, της οποίας όµως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εµπίπτει σε µία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(α) ∆ιεθνές πρότυπο, που σηµαίνει πρότυπο εγκεκριµένο από διεθνή οργανισµό 
τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού· 
 
(β) ευρωπαϊκό πρότυπο, που σηµαίνει πρότυπο εγκεκριµένο από ευρωπαϊκό 
οργανισµό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού· 
 
(γ) εθνικό πρότυπο, που σηµαίνει πρότυπο εγκεκριµένο από εθνικό οργανισµό 
τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού· 
 

 «σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» σηµαίνει σύµβαση η οποία παρουσιάζει 
τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το 
εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης 
του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής· 
 

 «σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» σηµαίνει σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το 
εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης 
της υπηρεσίας είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής· 
 

 «Συµφωνία» σηµαίνει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων, η οποία συνήφθη στο 
πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986 έως 
1994) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Συµφωνίας για την ίδρυση του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)· 
 

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

 «Συνθήκη» σηµαίνει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 
 

 «τερµατικό σηµείο του δικτύου» σηµαίνει το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δηµόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό 
και τη, µέσω αυτού, αποτελεσµατική επικοινωνία· 
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 «τεχνικές προδιαγραφές» σηµαίνει-. 

 
 (α) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται 
ιδίως στα έγγραφα του διαγωνισµού και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, 
ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µιας προµήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον 
αντικειµενικό προσδιορισµό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την 
οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαµβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασµό για όλες τις 
χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις 
διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση της 
ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη 
συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και τις διαδικασίες και τις 
µεθόδους παραγωγής. Περιλαµβάνουν, επίσης, τους κανόνες σχεδιασµού και 
υπολογισµού των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή µεθόδους και 
κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να 
καθορίσει, µέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα 
ολοκληρωµένα έργα, καθώς και µε τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα 
αυτά· 
 

 (β) για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, τις 
προδιαγραφές που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα του διαγωνισµού και δύνανται να 
προσδιορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, 
όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασµό 
για όλες τις χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συµπεριλαµβανοµένων 
των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την 
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη 
σήµανση και την τοποθέτηση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες 
και µεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 
 

 «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς» σηµαίνει κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, εκτός των επίσηµων προτύπων, σύµφωνα µε 
διαδικασίες προσαρµοσµένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς· 
 

 «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σηµαίνει τις υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει, στη διαβίβαση και τη διακίνηση σηµάτων µέσω του δηµόσιου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, 
εξαιρουµένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών· 
 

 «τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος· 
 

 «υποψήφιος» σηµαίνει τον οικονοµικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί 
πρόσκληση συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή 
σε ανταγωνιστικό διάλογο. 
 

Αρχές που διέπουν τη 
σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων. 
 

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

Εκχώρηση ειδικών ή 
αποκλειστικών 

δικαιωµάτων, ρήτρα 
αποφυγής διακρίσεων. 

 

4. Όταν µια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή, 
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα για την άσκηση δραστηριότητας δηµόσιας 
υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώµατος αυτού προβλέπει ότι κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων µε τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής ο εν 
λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας. 
 

Εχεµύθεια. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ιδίως εκείνων που 
αφορούν στις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης των συναπτοµένων συµβάσεων και την 
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ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 
και στο άρθρο 47, αντίστοιχα, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες 
που τους έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς χαρακτηρίζοντας τις ως εµπιστευτικές. 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις 
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

∆ικαιούµενοι 
συµµετοχής. 

6. Σε διαγωνισµό δηµόσιων συµβάσεων δικαιούνται να συµµετάσχουν οι υποψήφιοι ή 
οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένοι, δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απορρίπτουν τους ανωτέρω 
υποψηφίους ή προσφέροντες µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της 
ισχύουσας στη ∆ηµοκρατία νοµοθεσίας, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά 
πρόσωπα: 
 
Νοείται ότι, στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων έργων και δηµόσιων 
συµβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών που 
περιέχουν επιπλέον εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν στην 
αίτηση συµµετοχής τους ή στην προσφορά τους τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά 
προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
σύµβασης. 
 

Κοινοπραξίες. 7. Κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής ή 
προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απαιτούν από τις κοινοπραξίες 
οικονοµικών φορέων να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή µίας 
αίτησης συµµετοχής ή προσφοράς: 
 
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να υποχρεώσουν την επιλεγείσα 
κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, 
στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 

Όροι σχετικά µε τις 
συµφωνίες που έχουν 

συναφθεί στο πλαίσιο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου. 
 

8. Κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρµόζουν έναντι των οικονοµικών φορέων των λοιπών κρατών µελών εξίσου 
ευνοϊκούς όρους µε εκείνους που παρέχουν προς τους οικονοµικούς φορείς τρίτων 
χωρών κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Τµήµα 1 – Συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους ΙΙ 
 

Γενικός κανόνας. 9. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις, εκτός αυτών που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου δυνάµει των διατάξεων 
των άρθρων 11 έως 17, των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως «Φ.Π.Α.»), ισούται µε ή υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 19. 
 

2 του 176(Ι) του 2011. 
Συµβάσεις στους τοµείς 

της άµυνας και της 
ασφάλειας. 

 
 
 

173(Ι) του 2011. 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 346 της Συνθήκης, ο παρών Νόµος 
εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς της άµυνας και της 
ασφάλειας, µε εξαίρεση: 
 
(α) τις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του περί του Συντονισµού των 
∆ιαδικασιών Σύναψης Ορισµένων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους 
Τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2011·  
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(β) τις συµβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του αναφερόµενου 
στην παράγραφο (α) Νόµου δυνάµει των άρθρων 9, 12 και 13 του εν λόγω Νόµου. 
 

 Τµήµα 2 – Συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 
 

Απόρρητες συµβάσεις ή 
συµβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερα µέτρα 
ασφαλείας. 

11. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να εξαιρεί από την 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου, δηµόσιες συµβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως 
απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, από 
ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών 
συµφερόντων της ∆ηµοκρατίας. 
 

Συµβάσεις που 
συνάπτονται δυνάµει 

διεθνών κανόνων. 

12. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες διέπονται 
από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάµει- 
 

 (α) ∆ιεθνούς συµφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τη Συνθήκη, µεταξύ της 
∆ηµοκρατίας και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, και η οποία αφορά έργα, 
προµήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή 
εκµετάλλευση ενός έργου ή σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η Αρµόδια Αρχή 
∆ηµόσιων Συµβάσεων ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε τέτοια συµφωνία· 
 

 (β) διεθνούς συµφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέεται µε τη στάθµευση 
στρατευµάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις της ∆ηµοκρατίας ή µιας τρίτης χώρας· 
 

 (γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού. 
 

 13. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται –  
 

Συµβάσεις που 
συνάπτονται στους τοµείς 
του ύδατος, της ενέργειας, 
των µεταφορών και των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
3 του 91(Ι) του 2010. 

(α) Στις συµβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του Νόµου 11(Ι) του 2006, ανατίθενται από 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 του εν λόγω Νόµου, και οι οποίες συνάπτονται για 
τις δραστηριότητες αυτές: 

 Νοείται ότι, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις συµβάσεις, οι οποίες ανατίθενται από 
αναθέτουσες αρχές που ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόµου 11(Ι) του 2006 και οι οποίες συνάπτονται για τις 
δραστηριότητες αυτές, έως ότου το εν λόγω άρθρο τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 76 του ίδιου Νόµου· 
 

 (β) στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του αναφερόµενου στην 
παράγραφο (α) Νόµου δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και των άρθρων 18, 
25, και 28 του ίδιου Νόµου. 
 

Ειδικές εξαιρέσεις στον 
τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών. 

14. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις κύριο αντικείµενο των 
οποίων είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή εκµετάλλευση 
δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή στο κοινό µιας ή περισσότερων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
 

Ειδικές εξαιρέσεις 
δηµόσιων συµβάσεων 

υπηρεσιών. 

15. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες- 

 (α) Έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή τη µίσθωση, µε οποιουσδήποτε 
χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφισταµένων κτιρίων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν 
δικαιώµατα επί αυτών, εκτός από τις συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών οι 
οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή µετά τη σύµβαση αγοράς ή µίσθωσης, υπό 
οποιανδήποτε µορφή· 
 

 (β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συµπαραγωγή 
προγραµµάτων που προορίζονται για µετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, 
καθώς και συµβάσεις για τον χρόνο µετάδοσης εκποµπών· 
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 (γ) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού· 

 
 (δ) αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ιδίως µε 
διαδικασίες προµήθειας χρηµάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές και 
υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες· 
 

 (ε) αφορούν συµβάσεις εργασίας· 
 

 (στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα αποτελέσµατα των 
οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. 
 

Συµβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών. 

 

16. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 4, ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται 
στις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. 

∆ηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών που 

ανατίθενται βάσει 
αποκλειστικού 
δικαιώµατος. 

17. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που 
ανατίθενται από µια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε µία ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει 
δηµοσιευµένων νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές συµβιβάζονται µε τη Συνθήκη. 
 

Τµήµα 3 – Ειδικό Καθεστώς 
 

Συµβάσεις ανατιθέµενες 
κατ’ αποκλειστικότητα. 

18. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να παραχωρεί κατ' αποκλειστικότητα σε 
προστατευόµενα εργαστήρια το δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δηµόσιων συµβάσεων ή να προβλέπει την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των 
ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα οποία, λόγω της 
φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν δύνανται να ασκήσουν 
επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Η προκήρυξη διαγωνισµού 
αναφέρει την παρούσα διάταξη. 
 

Τµήµα 4 – Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
 

Κατώτατα όρια. 19.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 9, το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις 
δηµόσιες συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α. είναι ίση µε ή 
υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια, όπως εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 92: 
 

 
 
 

Παράρτηµα IV. 

(α) 137.000 ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, 
εξαιρουµένων αυτών που καλύπτονται από την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου 
(β), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είναι κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές και αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV: 
 

 
 
 

Παράρτηµα V. 

 Νοείται ότι, όσον αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που συνάπτονται από 
τις υπό αναφορά αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
άµυνας, το πιο πάνω κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις που 
αφορούν στα οριζόµενα στο Παράρτηµα V προϊόντα. 
 

 (β) 211.000 ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις-  
 

 
Παράρτηµα IV. 

 

(i) προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές, άλλες από 
εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV,  

 
Παράρτηµα IV. 
Παράρτηµα V. 

 

(ii) προµηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, όταν οι 
συµβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτηµα V, 
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Παράρτηµα ΙΙΑ. 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 

(iii) υπηρεσιών που συνάπτονται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και οι οποίες 
έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που εµπίπτουν στην κατηγορία 8 του Παραρτήµατος 
ΙΙΑ, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του ιδίου Παραρτήµατος, των 
οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες µε τους αριθµούς αναφοράς CPC 7524, 
7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΒ. 
 

 (γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων. 
 

 (2) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων ενηµερώνει τις αναθέτουσες αρχές για 
την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού σε Ευρώ των κατωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), την χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιµιών και για κάθε 
σχετική µεταβολή τους από τα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Επιδοτούµενες 
συµβάσεις. 

20.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται κατά τη σύναψη- 

 (α) Συµβάσεων έργων οι οποίες επιδοτούνται άµεσα µε ποσοστό άνω του 50 % από 
αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., ισούται µε ή 
υπερβαίνει το όριο των 5.278.000 Ευρώ όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν- 
 

Παράρτηµα Ι. (i) δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι· 
 
(ii) κτιριακές εργασίες για νοσοκοµεία, αθλητικές διευκολύνσεις, εγκαταστάσεις 
αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής 
χρήσης· 
 

 (β) συµβάσεων υπηρεσιών οι οποίες επιδοτούνται άµεσα µε ποσοστό άνω του 50% 
από αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., ισούται µε 
ή υπερβαίνει το όριο των 211.000 Ευρώ, όταν οι συµβάσεις αυτές σχετίζονται µε 
σύµβαση έργων που αφορά τα οριζόµενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της 
παραγράφου (α). 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές, από κρατικούς ή 
κοινοτικούς πόρους επιβάλλουν στο δικαιούχο της επιδότησης την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος Μέρους ή τηρούν οι ίδιες τις διατάξεις του παρόντος 
Μέρους, όταν συνάπτουν οι ίδιες τις συµβάσεις αυτές εξ ονόµατος και για 
λογαριασµό του δικαιούχου της επιδότησης. 
 

Μέθοδοι υπολογισµού της 
εκτιµώµενης αξίας. 

21.-(1) Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας σύµβασης βασίζεται στο 
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός Φ.Π.Α., όπως προεκτιµάται από την αναθέτουσα 
αρχή. Στο εκτιµώµενο συνολικό ποσό συµπεριλαµβάνονται τυχόν δικαιώµατα 
προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, 
λαµβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. 
 

 (2) Η εκτίµηση της αξίας της σύµβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της 
προκήρυξης του διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 39 ή, 
στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή που η αναθέτουσα 
αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. 
 

 (3)(α) Κανένα σχέδιο δηµόσιας σύµβασης δεν επιτρέπεται να κατατέµνεται µε σκοπό 
την αποφυγή εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους. 
 

 (β) Η επιλογή της µεθόδου υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας µιας δηµόσιας 
σύµβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται µε πρόθεση την αποφυγή εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος Μέρους. 
 

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

 (5)(α) Όταν ένα σχεδιαζόµενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών δύναται να 
οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται 
υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική 
αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, 
όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του 
παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στη σύναψη κάθε τµήµατος:  
 

 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή 
για τµήµατα των οποίων η προεκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι µικρότερη των 
80.000 Ευρώ, για τις υπηρεσίες, ή των 1.000.000 Ευρώ, για τα έργα, υπό τον όρο ότι 
το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων· 
 

 (β) Όταν ένα σχέδιο προµήθειας οµοιογενών προϊόντων δύναται να οδηγήσει σε 
ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η 
εκτιµώµενη συνολική αξία αυτών των τµηµάτων κατά την εφαρµογή των διατάξεων 
των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 19. Όταν η συνολική αξία 
των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, 
όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του 
παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στη σύναψη κάθε τµήµατος: 
 

 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή 
για τα τµήµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι µικρότερη των 
80.000 Ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων 
δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων. 
 

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

 (α) Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους 
είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα (12) µήνες, η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη 
διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από 
δώδεκα (12) µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της 
εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας· 
 

 (β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η 
διάρκεια των συµβάσεων δε δύναται να προσδιορισθεί, η µηνιαία αξία 
πολλαπλασιαζόµενη επί 48. 
 

 (7) Όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης λαµβάνεται υπόψη – 
 

 (α) Είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου τύπου, οι 
οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος, 
αναπροσαρµοσµένη, εάν είναι δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες 
µεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) µήνες που 
έπονται της αρχικής σύµβασης· 
 
(β) είτε η εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν 
κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 
 

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

 (α) Για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: 
 

 (i) ασφαλιστικές υπηρεσίες - το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αµοιβής· 
(ii) τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες - οι αµοιβές, οι προµήθειες, 
οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αµοιβής· 
(iii) συµβάσεις που περιλαµβάνουν µελέτες - οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες 
και οι άλλοι τρόποι αµοιβής· 
 

 (β) για τις συµβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιµή- 
 

 (i) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι 
ίση ή µικρότερη από 48 µήνες, η συνολική εκτιµώµενη αξία για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης· 
 
(ii) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας µεγαλύτερης των 48 
µηνών, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48. 
 

 (9) Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη αξία, υπολογιζόµενη, εκτός Φ.Π.Α., του 
συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της 
συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Συµβάσεις υπηρεσιών 

που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΑ. 
Παράρτηµα ΙΙΑ. 

 

22. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΑ, συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 25 έως 34, 36 έως 44 και 46 έως 
61. 
 

Συµβάσεις υπηρεσιών 
που περιλαµβάνονται στο  

Παράρτηµα ΙΙΒ. 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 

 

23. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΒ, υπόκεινται αποκλειστικά στο άρθρο 25 και στο άρθρο 40. 
 

Μεικτές συµβάσεις 
υπηρεσιών, που 

περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΑ και στο 

Παράρτηµα ΙΙΒ. 
Παράρτηµα ΙΙΑ. 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 

 

24. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που περιλαµβάνονται τόσο 
στο Παράρτηµα ΙΙΑ, όσο και στο Παράρτηµα ΙΙΒ, συνάπτονται σύµφωνα µε τα 
άρθρα 25 έως 34, 36 έως 44 και 46 έως 61 , όταν η αξία των υπηρεσιών του 
Παραρτήµατος ΙΙΑ υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙΒ. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 και το 
άρθρο 40. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

25.-(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, αναφέρονται στα 
έγγραφα του διαγωνισµού ή στην προκήρυξη ή στα συµπληρωµατικά έγγραφα. Όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές ορίζονται έτσι ώστε να λαµβάνουν 
υπόψη τα κριτήρια προσβασιµότητας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή το σχεδιασµό 
που να καλύπτει όλους τους χρήστες. 
 

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

 (3) Με την επιφύλαξη της νοµοθεσίας που ισχύει στη ∆ηµοκρατία και που αφορά σε 
τεχνικούς κανόνες και εφόσον η νοµοθεσία αυτή συµβιβάζεται µε το κοινοτικό δίκαιο, 
οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται-  
 

 (α) Είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 2 και, κατά 
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σειρά προτίµησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών 
προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα 
διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που εκπονούνται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα κυπριακά 
πρότυπα, στις Κυπριακές τεχνικές εγκρίσεις ή στις κυπριακές τεχνικές προδιαγραφές 
στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιµοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή 
ισοδύναµο»· 
 

 (β) είτε µε αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες µπορούν να 
περιλαµβάνουν και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, και οι οποίες είναι αρκετά 
ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της 
σύµβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση· 
 

 (γ) είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο (β), παραπέµποντας, ως τεκµήριο της συµβατότητας προς τις εν λόγω 
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α)· 
 

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

 (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραποµπής στις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (3), παράγραφος (α), δεν δύνανται να 
απορρίπτουν προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες 
δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων 
αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο και µε τρόπο που 
ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναµο 
τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά 
ενδεδειγµένο µέσο. 
 

 (5) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο 
εδάφιο (3) να θέτουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δε δύνανται να 
απορρίπτουν προσφορές έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό 
πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική 
έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν 
λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν 
ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, το 
προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις 
ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά 
ενδεδειγµένο µέσο. 
 

 (6) Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά µε όρους 
επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (3), παράγραφος 
(β), δύνανται να χρησιµοποιούν τις λεπτοµερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, 
τµήµατα των λεπτοµερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, 
(πολυ)εθνικά οικολογικά σήµατα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, υπό την 
προϋπόθεση ότι- 
 

 (α) Οι λεπτοµερείς προδιαγραφές είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των 
χαρακτηριστικών των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείµενο της 
σύµβασης, 
 

 (β) οι απαιτήσεις του σήµατος διαµορφώνονται βάσει επιστηµονικών στοιχείων, 
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 (γ) τα οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µε διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανοµείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
 

 (δ) τα οικολογικά σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη: 
 

 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζουν τα έγγραφα του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές 
οφείλουν να αποδέχονται κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τον τεχνικό 
φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό. 
 

 (7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αναγνωρισµένοι οργανισµοί» σηµαίνει τα 
εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, τους οργανισµούς ελέγχου και τους 
οργανισµούς πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα εθνικά πρότυπα που 
αποτελούν µεταφορά των ευρωπαϊκών προτύπων. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα 
πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη 
µέλη. 
 

 (8) Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείµενο της 
σύµβασης, δε δύνανται να κάνουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή 
ιδιαίτερων µεθόδων κατασκευής, ούτε να κάνουν αναφορά σε σήµα, δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριµένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως 
αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα 
προϊόντα. Η εν λόγω µνεία ή παραποµπή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι 
δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της 
σύµβασης κατ' εφαρµογή των εδαφίων (3) και (4). Η µνεία ή η παραποµπή αυτή πρέπει 
να συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο». 
 

Εναλλακτικές 
προσφορές. 

26.-(1) Όταν η ανάθεση γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές επισηµαίνουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού εάν 
επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές. Εάν δεν υπάρχει σχετική επισήµανση, οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
 

 (3) Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα 
έγγραφα του διαγωνισµού τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αυτές πρέπει να πληρούν, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής τους. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει. 
 

 (5) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν επιτρέψει την υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών δυνάµει των εδαφίων (1) έως (4), δε δύνανται να απορρίπτουν µια 
εναλλακτική προσφορά για τον µόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, 
είτε στη σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών και όχι δηµόσιας σύµβασης 
προµηθειών, είτε στη σύναψη δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και όχι δηµόσιας 
σύµβασης υπηρεσιών. 
 

Υπεργολαβίες. 27. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν στα έγγραφα του διαγωνισµού από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει: 
 

 Νοείται ότι, η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κύριου 
οικονοµικού φορέα. 
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Όροι εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

28. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να καθορίζουν ειδικούς όρους σχετικά µε την 
εκτέλεση της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το 
κοινοτικό δίκαιο και ότι επισηµαίνονται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του 
διαγωνισµού. Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά µε την εκτέλεση µιας σύµβασης 
δύνανται να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους. 
 

Υποχρεώσεις σχετικά 
µε τη φορολογία, την 

προστασία του 
περιβάλλοντος και τις 

διατάξεις περί 
προστασίας της 

απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας. 

 

29.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν στα έγγραφα του διαγωνισµού 
τον οργανισµό ή τους οργανισµούς από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες 
δύνανται να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη 
φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, στην 
περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι συµβάσεις και οι οποίες 
εφαρµόζονται στις επί τόπου εκτελούµενες εργασίες ή στα έργα που εκτελούνται στο 
εργοτάξιο ή στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 (2) Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
ζητά από τους προσφέροντες να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της 
προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν οι συµβάσεις: 
 

 Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν επηρεάζει την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
61 σχετικά µε τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Χρήση της ανοικτής, 
κλειστής και µε 
διαπραγµάτευση 

διαδικασίας και του 
ανταγωνιστικού 

διαλόγου. 

30. Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή 
ή κλειστή διαδικασία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2. Τηρουµένων των ειδικών 
όρων που προβλέπονται στο άρθρο 31, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν 
δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στις 
ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 32 και 33, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε ή 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 
 

Ανταγωνιστικός 
διάλογος. 

31.-(1) Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο, εφόσον κρίνουν ότι η χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής 
διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση 
της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς: 
 

 Νοείται ότι, για το σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, 
µια δηµόσια σύµβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές- 
 

 (α) ∆εν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων (β) ή (γ) ή (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 25, τα τεχνικά µέσα τα οποία θα 
µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, ή / και 
 
(β) δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να προσδιορίσουν την νοµική ή/και 
χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού στην οποία 
γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, προσδιορίζοντάς τις στην προκήρυξη 
ή/και σε περιγραφικό έγγραφο. 
 

 (3) Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, µε τους υποψήφιους που επιλέγησαν σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 58, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η 
διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που δύνανται να ικανοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου, δύνανται να 
συζητούν µε τους επιλεγέντες υποψήφιους για όλες τις πτυχές της σύµβασης: 
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 Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την 
ίση µεταχείριση όλων των υποψηφίων και, ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που 
να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους 
υποψήφιους σε σχέση µε άλλους: 
 

 Νοείται, περαιτέρω, ότι, οι αναθέτουσες αρχές δε δύνανται να αποκαλύπτουν στους 
λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες 
που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συµµετέχοντα στο διάλογο χωρίς τη συγκατάθεσή 
του. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν ότι η διαδικασία διεξάγεται σε 
διαδοχικές φάσεις ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη 
φάση του διαλόγου µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Η προσφυγή στη δυνατότητα 
αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο. 
 

 (5) Οι αναθέτουσες αρχές συνεχίζουν το διάλογο µέχρι που να είναι σε θέση να 
προσδιορίσουν, µετά από σύγκριση εν ανάγκη, την ή τις λύσεις, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους. 
 

 (6)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους 
συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά 
τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια 
του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και 
αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση του σχεδίου. 
 

 (β) Κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, οι προσφορές αυτές δύνανται να 
διασαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και να προσαρµόζονται: 
 

 Νοείται ότι, οι διασαφηνίσεις ή οι διευκρινίσεις ή οι προσαρµογές ή οι συµπληρώσεις 
αυτές δεν δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων 
της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η µεταβολή των οποίων 
θα µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να επιφέρει διακρίσεις. 
 

 (7) Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι 
προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη 
του διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο και επιλέγουν την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 59. Ο προσφέρων που έχει κριθεί 
ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δύναται να 
καλείται κατ’ αίτηση της αναθέτουσας αρχής να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του 
ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως 
αποτέλεσµα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης 
προς υποβολή προσφορών, να στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός ή να προκαλούνται 
διακρίσεις. 
 

 (8) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν την απονοµή βραβείων ή την 
καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο. 
 

Προσφυγή στη 
διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, µε 
δηµοσίευση 
προκήρυξης 
διαγωνισµού. 

4 του 91(Ι) του 2010. 

32.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, αφού προηγηθεί δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (α) Σε περίπτωση υποβολής µη κανονικών προσφορών ή υποβολής προσφορών που είναι 
απαράδεκτες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 26, 27 και 29 και προς εκείνες 
του Κεφαλαίου VI του παρόντος Μέρους, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή 
ανταγωνιστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν 
τροποποιούνται ουσιωδώς: 
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 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να µην δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, 

εάν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση καλούν µόνον εκείνους τους προσφέροντες οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 51 έως 58 και, οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή 
κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν προσφορές 
σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης· 
 

 (β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες, των 
οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό 
προκαθορισµό των τιµών· 
 

 
Παράρτηµα ΙΙΑ. 

(γ) στον τοµέα των υπηρεσιών, ιδίως στις υπηρεσίες της κατηγορίας 6 του Παραρτήµατος 
ΙΙΑ και στις διανοητικές υπηρεσίες, όπως η µελέτη έργου, στο µέτρο που η φύση των 
προς παροχή υπηρεσιών είναι τέτοια ώστε οι προδιαγραφές της σύµβασης δεν είναι 
δυνατόν να καθορίζονται µε τέτοια ακρίβεια που θα επέτρεπε την ανάθεση της σύµβασης 
µε επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή 
ή την κλειστή διαδικασία· 
 

 (δ) στις περιπτώσεις των δηµόσιων συµβάσεων έργων, για τα έργα που εκτελούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιµής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν 
την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 
 

 (2) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειµένου να τις προσαρµόζουν στις προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη 
του διαγωνισµού, στα έγγραφα του διαγωνισµού και στα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά 
έγγραφα και να αναζητείται η καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του 
άρθρου 59. 
 

 (3) Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση 
µεταχείριση όλων των προσφερόντων και, ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους 
προσφέροντες σε σχέση µε άλλους. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν ότι η διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς 
διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή στα έγγραφα του διαγωνισµού. Η 
προσφυγή στη δυνατότητα αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του 
διαγωνισµού. 
 

Προσφυγή στη 
διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, χωρίς 
δηµοσίευση 
προκήρυξης 
διαγωνισµού. 

33. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας 
σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 (α) Αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών- 
 

 (i) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή 
δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος ή εάν καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 
µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται, µέσω της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων, 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµά της τελευταίας· 
 

 (ii) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία 
αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση δύναται να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο 
οικονοµικό φορέα· 
 

 (iii) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν 
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είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που 
αναφέρονται στο άρθρο 32, νοουµένου ότι οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 
 

 (β) Αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών- 
 

 (i) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, 
πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης: 
 

 Νοείται ότι, η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται όταν πρόκειται για την παραγωγή 
ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του προϊόντος ή την 
απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης· 
 

 (ii) για τις συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό 
προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να 
προµηθευτεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυµβίβαστα 
ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρησή τους. 
Η διάρκεια αυτών των συµβάσεων καθώς και των ανανεώσιµων συµβάσεων δεν 
δύναται, κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη· 
 

 (iii) για τις προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο βασικών 
προϊόντων· 
 

 (iv) για την αγορά προϊόντων, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προµηθευτή 
που έπαυσε οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες, είτε από τους συνδίκους ή 
εκκαθαριστές µιας πτώχευσης, ενός δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας 
που προβλέπεται στις εθνικές, νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. 
 

 (γ) Αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύµβαση έπεται 
διαγωνισµού µελετών που προνοείται στο Κεφάλαιο VIIΙ του παρόντος Μέρους και 
πρέπει, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από 
τους νικητές του διαγωνισµού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές 
του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις. 
 

 (δ) Αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών- 
 

 (i) για συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχικώς 
κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω µη προβλέψιµων 
περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή την παροχή των 
υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις εργασίες ή παρέχει τις 
υπηρεσίες αυτές- 
 

 (αα) όταν αυτά τα συµπληρωµατικά έργα ή οι υπηρεσίες δε δύνανται, από τεχνική ή 
οικονοµική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν 
µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές· ή 
 
(ββ) όταν αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες, αν και δύνανται να διαχωρισθούν από την 
εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της: 
 

 Νοείται ότι, το συνολικό ποσό των συµβάσεων που θα ανατεθούν για συµπληρωµατικά 
έργα ή υπηρεσίες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης· 
 

 (ii) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων έργων ή 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από 
τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι 
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σύµφωνα µε µια βασική µελέτη και ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής 
σύµβασης η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία: 
 

 Νοείται ότι, η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του παρόντος άρθρου πρέπει να 
επισηµαίνεται κατά την πρώτη προκήρυξη του διαγωνισµού και οι αναθέτουσες αρχές 
οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη, για την εφαρµογή του άρθρου 19, το συνολικό 
προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών:  
 

 Νοείται, περαιτέρω, ότι, προσφυγή στη διαδικασία αυτή µπορεί να γίνεται µόνο επί µια 
τριετία µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης. 
 

Συµφωνίες-πλαίσιο. 34.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες – πλαίσιο εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται µε 
κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του παρόντος Νόµου 
και σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται στους κανονισµούς αυτούς. 
 

 (2) Για τους σκοπούς της σύναψης µιας συµφωνίας-πλαίσιο, οι αναθέτουσες αρχές 
ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν Μέρος σε όλα τα 
στάδια έως την ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-
πλαίσιο. Η επιλογή των µερών στη συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ' εφαρµογή των 
κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 59. 
 

 (3) Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στα εδάφια (6) και (7). Οι διαδικασίες αυτές 
εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονοµικών φορέων που 
ήταν εξ αρχής µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που 
βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο, τα µέρη δε δύνανται σε καµία περίπτωση να 
επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (6). 
 

 (4) Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δε δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως, ιδιαίτερα από το αντικείµενο 
της συµφωνίας-πλαίσιο. 
 

 (5) Οι αναθέτουσες αρχές δε δύνανται να προσφεύγουν στις συµφωνίες-πλαίσιο 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον 
ανταγωνισµό. 
 

 (6) Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό φορέα, οι 
συµβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα µε τους 
όρους που ορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς µε το φορέα που συµµετέχει 
στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εν ανάγκη, να συµπληρώσει την προσφορά του. 
 

 (7) Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς 
φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός 
οικονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και παραδεκτές προσφορές 
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συµβάσεων που 
βασίζονται σε συµφωνίες-πλαίσιο, οι οποίες έχουν συναφθεί µε περισσότερους του ενός 
οικονοµικούς φορείς, δύναται να γίνεται- 
 

 (α) Είτε µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο 
διαγωνισµό· 
 

 (β) είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συµφωνία-πλαίσιο, αφού 
διαγωνισθούν εκ νέου τα µέρη βάσει των ιδίων όρων, µε τις απαραίτητες εν ανάγκη 
διευκρινίσεις, και ενδεχοµένως, άλλων όρων που επισηµαίνονται στα έγγραφα του 
διαγωνισµού της συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 

 (i) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται 
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γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείµενο της 
σύµβασης· 
 
(ii) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή των προσφορών 
των σχετικών µε κάθε σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων, όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη 
διαβίβαση των προσφορών· 
 
(iii) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό τους πρέπει να παραµένει 
εµπιστευτικό έως την εκπνοή της προβλεπόµενης προθεσµίας απάντησης· 
 
(iv) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στα έγγραφα 
του διαγωνισµού της συµφωνίας-πλαίσιο. 
 

∆ηµόσιες συµβάσεις 
και συµφωνίες-πλαίσιο 
που συνάπτονται από 

κεντρικές αρχές 
αγορών. 

35.–(1) Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την δυνατότητα να αποκτούν έργα, προµήθειες 
ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή αγορών. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προµήθειες ή/και υπηρεσίες 
προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή αγορών θεωρείται ότι έχουν τηρήσει το παρόν Μέρος, 
εφόσον το έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή αγορών. 
 

∆υναµικά συστήµατα 
αγορών. 

36.–(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να προσφεύγουν στην εφαρµογή δυναµικών συστηµάτων αγορών για τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων µε βάση Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Για την εφαρµογή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές 
ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της µέχρι την 
ανάθεση των συµβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος. Στο σύστηµα γίνονται 
δεκτοί όλοι οι προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει 
ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τα έγγραφα του διαγωνισµού και τα ενδεχόµενα 
συµπληρωµατικά έγγραφα. Οι ενδεικτικές προσφορές δύνανται να βελτιώνονται 
οποιαδήποτε στιγµή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τα έγγραφα του 
διαγωνισµού. Για την εφαρµογή του δυναµικού συστήµατος αγορών και τη σύναψη των 
δηµόσιων συµβάσεων στο πλαίσιο τέτοιου συστήµατος, οι αναθέτουσες αρχές 
χρησιµοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 48, εδάφια (2) 
έως (5). 
 

 (3) Για τους σκοπούς της εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές- 
 

 (α) ∆ηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναµικό 
σύστηµα αγορών· 
 

 (β) διευκρινίζουν, µεταξύ άλλων, στα έγγραφα του διαγωνισµού τη φύση των 
προβλεπόµενων αγορών που αποτελούν αντικείµενο αυτού του συστήµατος, καθώς και 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο σύστηµα αυτό, το 
χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις και 
προδιαγραφές της σύνδεσης· 
 

 (γ) προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα 
έγγραφα του διαγωνισµού και σε κάθε συµπληρωµατικό έγγραφο, ήδη από τη 
δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι τη λήξη του συστήµατος, και σηµειώνουν στην 
προκήρυξη τη διεύθυνση στο διαδίκτυο στην οποία δύνανται να µελετώνται αυτά τα 
έγγραφα. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, σε όλη τη διάρκεια του δυναµικού συστήµατος 
αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά µε 
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σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστηµα σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει το εδάφιο 
(2). Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός µέγιστης προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών, αρχοµένης από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Η 
περίοδος αξιολόγησης µπορεί να παραταθεί, εφόσον εν τω µεταξύ, δεν έχει υπάρξει 
άλλος διαγωνισµός. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατό τον 
προσφέροντα σχετικά µε την αποδοχή του στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή την 
απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του. 
 

 (5) Κάθε συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµού. Πριν από 
τον εν λόγω διαγωνισµό, οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν απλουστευµένη προκήρυξη 
διαγωνισµού µε την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να 
υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύµφωνα µε το εδάφιο (4), εντός δεκαπενθήµερης 
τουλάχιστον προθεσµίας, αρχοµένης από την ηµεροµηνία αποστολής της 
απλουστευµένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στο διαγωνισµό µόνο 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα. 
 

 (6) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο 
σύστηµα να υποβάλλουν προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση που πρόκειται να 
συναφθεί στο πλαίσιο του συστήµατος. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουν επαρκή 
προθεσµία για την υποβολή των προσφορών. Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη 
σύµβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε τα 
κριτήρια ανάθεσης τα οποία επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού για την 
έναρξη εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών. Τα κριτήρια αυτά δύνανται, 
ενδεχοµένως, να προσδιορίζονται στην προαναφερόµενη πρόσκληση. 
 

 (7) Η διάρκεια ενός δυναµικού συστήµατος αγορών δεν δύναται να υπερβαίνει την 
τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες. Οι αναθέτουσες 
αρχές δε δύνανται να προσφεύγουν σε αυτό το σύστηµα κατά τρόπο ώστε να 
εµποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό: 
 

 Νοείται ότι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ή οι συµµετέχοντες στο σύστηµα δε 
δύνανται να επιβαρύνονται µε έξοδα διεκπεραίωσης. 
 

Ειδικοί κανόνες που 
αφορούν την 

κατασκευή κοινωνικών 
κατοικιών. 

37.-(1) Στην περίπτωση συµβάσεων δηµόσιων έργων µε αντικείµενο τη µελέτη και την 
κατασκευή συγκροτήµατος κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της 
σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόµενης διάρκειας των 
έργων, ο σχεδιασµός πρέπει να καταρτίζεται ευθύς εξ αρχής σε στενή συνεργασία στα 
πλαίσια οµάδας αποτελούµενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, 
εµπειρογνώµονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί µε την εκτέλεση των 
έργων, δύναται να εφαρµόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης, προκειµένου να επιλέγεται 
ο καταλληλότερος προς ένταξη στην οµάδα εργολήπτης. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού την κατά το 
δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι εργολήπτες να 
είναι σε θέση να διαµορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα 51 έως 58 κριτήρια επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς και 
χρηµατοοικονοµικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν 
προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν τα άρθρα 3, 38 
έως 41, 43, 44, 47 έως 49 και 51 έως 58. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

Τµήµα 1 – ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων 
 

Προκαταρκτική 
προκήρυξη. 

Παράρτηµα VII. 

38.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία 
δηµοσιεύεται από την Επιτροπή, ή από τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται 
στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) του Παραρτήµατος VII – 
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 (α) Όταν πρόκειται για προµήθειες, την προεκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή 
των συµφωνιών-πλαίσιο, ανά οµάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν 
κατά τους δώδεκα (12) επόµενους µήνες, εφόσον το συνολικό εκτιµώµενο ποσό, 
λαµβανοµένων υπόψη των άρθρων 19 και 21, ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 
750.000 Ευρώ, όπως εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92. Οι οµάδες 
των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές µε παραποµπή στην 
ονοµατολογία CPV· 
 

 
Παράρτηµα ΙΙΑ. 

(β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την προεκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή 
των συµφωνιών-πλαίσιο, για καθεµία από τις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα ΙΙA 
κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) 
επόµενους µήνες, εφόσον το συνολικό εκτιµώµενο ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των 
άρθρων 19 και 21, ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 750.000 Ευρώ, όπως εκάστοτε 
αναθεωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92· 
 

 (γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συµβάσεων ή των 
συµφωνιών-πλαίσιο τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) 
επόµενους µήνες, τα εκτιµώµενα ποσά των οποίων ισούνται µε ή υπερβαίνουν το 
κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 19, όπως εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 92, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 21. 
 

 (2) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του 
εδαφίου (1), αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το 
ταχύτερο δυνατόν, µετά την έναρξη του οικονοµικού έτους. Η προκαταρκτική προκήρυξη 
που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), αποστέλλεται στην Επιτροπή ή 
δηµοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, µετά από τη λήψη 
απόφασης περί εγκρίσεως του προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις έργων 
ή οι συµφωνίες-πλαίσιο τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν. 
 

 
 
 

Παράρτηµα VII. 

(3) Οι αναθέτουσες αρχές που δηµοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ 
αγοραστή», αποστέλλουν στην Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο σύµφωνα µε τη µορφή 
και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του 
Παραρτήµατος VII, µια ειδοποίηση µε την οποία ανακοινώνουν τη δηµοσίευση 
προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δηµοσίευση των 
προκαταρκτικών προκηρύξεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του 
εδαφίου (1) είναι υποχρεωτική µόνο στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν 
το δικαίωµά τους να µειώσουν τις προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών 
σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 43: 
 

 Νοείται ότι, το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 
 

Προκήρυξη 
διαγωνισµού. 

39.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση ή 
συµφωνία-πλαίσιο προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού υπό τους προβλεπόµενους 
στο άρθρο 32 όρους, ή σε ανταγωνιστικό διάλογο υπό τους προβλεπόµενους στο άρθρο 
31 όρους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού. 
 

 (2)(α) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να εφαρµόσουν δυναµικό σύστηµα αγορών, 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού·  
 

 (β) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να συνάψουν δηµόσια σύµβαση βάσει 
δυναµικού συστήµατος αγορών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω 
απλουστευµένης προκήρυξης διαγωνισµού. 
 

Προκήρυξη ανάθεσης 
σύµβασης. 

40.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει µια δηµόσια σύµβαση ή συµφωνία-
πλαίσιο αποστέλλουν στην Επιτροπή προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
σύναψης, το αργότερο 48 ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-
πλαίσιο. Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
34, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης µε τα 
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αποτελέσµατα της σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα 
της σύναψης των συµβάσεων που βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο 
48 ηµέρες µετά τη σύναψη κάθε σύµβασης: 
 

 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε 
τριµηνιαία βάση και στην περίπτωση αυτή αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωµένες 
προκηρύξεις στην Επιτροπή το αργότερο 48 ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου. 
 

 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 

(3) Στην περίπτωση των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα ΙΙΒ, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν συµφωνούν µε 
τη δηµοσίευσή της. 
 

 (4) Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-
πλαίσιο δύνανται να µη δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους δύναται να εµποδίσει 
την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα 
νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες 
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 
 

Σύνταξη και 
λεπτοµέρειες 

δηµοσίευσης των 
προκηρύξεων. 

Παράρτηµα VIA. 
 

41.-(1) Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα VIA και, ενδεχοµένως, κάθε επιπλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από 
την αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή.  

 
 

Παράρτηµα VIΙ. 
 
 
 

Παράρτηµα VIΙ.  
 

Παράρτηµα VIΙ. 

(2) Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Επιτροπή, 
διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες 
διαβίβασης της παραγράφου (3) του Παραρτήµατος VII, είτε µε άλλα µέσα. Στην 
περίπτωση της ταχείας διαδικασίας που περιγράφεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 43, οι 
προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στη 
µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης της παραγράφου (3) του 
Παραρτήµατος VII. Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά δηµοσίευσης που αναφέρονται στις παραγράφους (1)(α) και (β) του 
Παραρτήµατος VII. 
 

 
 

Παράρτηµα VII. 
 
 

Παράρτηµα VIΙ. 

(3) Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στη 
µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης της παραγράφου (3) του 
Παραρτήµατος VII, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν 
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες 
διαβίβασης της παραγράφου (3) του Παραρτήµατος VII, δηµοσιεύονται το αργότερο 
δώδεκα (12) ηµέρες µετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της ταχείας διαδικασίας 
του άρθρου 43, εδάφιο (8), το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την αποστολή τους. 
 

 (4) Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Τεύχος S) και στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών (Tenders Electronic 
Daily, TED) σε µία επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οποία επιλέγει η 
αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το κείµενο που δηµοσιεύεται στην αρχική 
αυτή γλώσσα. Μια περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης 
δηµοσιεύεται από την Επιτροπή και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες. Τα έξοδα 
δηµοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 
 

 (5) Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, δύνανται δε να τις δηµοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.  
 

 (6) Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δε δύνανται να δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στον εγχώριο τύπο πριν από την ηµεροµηνία αποστολής 
τους για δηµοσίευση στην Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στον εγχώριο τύπο δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες 
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άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή 
δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 38 και 
αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης προς την Επιτροπή ή της 
δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δε δύνανται να 
δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της 
ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή, και 
αναφέρουν την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής. 
 

 
 

Παράρτηµα VII. 

(7) Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα στη 
µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης της παραγράφου (3) του 
Παραρτήµατος VII, περιορίζεται σε περίπου 650 λέξεις. 
 

 (8) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία 
αποστολής των προκηρύξεων. 
 

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

Μη υποχρεωτική 
δηµοσίευση. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δηµοσιεύουν σύµφωνα µε το άρθρο 41 
προκηρύξεις για δηµόσιες συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δηµοσίευση 
που προβλέπεται στο παρόν Μέρος. 
 

Τµήµα 2 – Προθεσµίες 
 

Προθεσµία για την 
παραλαβή των 

αιτήσεων συµµετοχής 
και για την παραλαβή 

των προσφορών. 
 

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

 (2) Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών 
ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
του διαγωνισµού. 
 

 (3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόµενες στο άρθρο 32 διαδικασίες µε 
διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό 
διάλογο η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 
τριάντα επτά (37) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του 
διαγωνισµού· 
 

 (β) Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών 
ανέρχεται σε σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης 
(υποβολής προσφορών). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα VIA. 

(4) Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δηµοσιεύσει προκαταρκτική 
προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) και στο εδάφιο (3)(β), δύναται, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε 
τριάντα έξι (36) ηµέρες, αλλά δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη 
των είκοσι δύο (22) ηµερών. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία αποστολής 
της προκήρυξης διαγωνισµού στις ανοικτές διαδικασίες και από την ηµεροµηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στις κλειστές διαδικασίες. Η 
µικρότερη προθεσµία που αναφέρεται ανωτέρω είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VIA, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, και η 
προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ ενός ελάχιστου 
διαστήµατος πενήντα δύο (52) ηµερών έως ενός µέγιστου διαστήµατος δώδεκα (12) 
µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού. 
 

 (5) Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, 
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Παράρτηµα VIΙ. 

σύµφωνα µε την µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης της παραγράφου (3) του 
Παραρτήµατος VII, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στα εδάφια 
(2) και (4), για την ανοικτή διαδικασία, και η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων 
συµµετοχής που ορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3), για την κλειστή 
διαδικασία, τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση και τον ανταγωνιστικό διάλογο, δύνανται 
να συντµηθούν κατά επτά (7) ηµέρες. 
 

 
 
 

Παράρτηµα VΙΙ. 

(6) Σύντµηση κατά πέντε (5) ηµέρες των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών που 
ορίζονται στο εδάφιο (2) και την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) είναι δυνατή, όταν η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της προκήρυξης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση 
στα έγγραφα του διαγωνισµού και σε όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα, προσδιορίζοντας 
στο κείµενο της προκήρυξης τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκµηρίωση. Η σύντµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιείται επί πλέον της σύντµησης που 
προβλέπεται στο εδάφιο (5). 
 

 (7) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισµού και τα συµπληρωµατικά 
έγγραφα ή οι πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που ορίζονται στα 
άρθρα 44 και 46, παρά το ότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα ή όταν οι προσφορές δύνανται να 
συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων 
προσαρτηµένων στα έγγραφα του διαγωνισµού, οι προθεσµίες παραλαβής των 
προσφορών παρατείνονται, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 
δύνανται να λαµβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των 
προσφορών. 
 

 (8) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού που αναφέρεται στο άρθρο 32, όταν επείγοντες λόγοι 
καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν- 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα VII. 

(α) Μια προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δε δύναται να είναι 
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
του διαγωνισµού ή των δέκα (10) ηµερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά 
µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στην 
παράγραφο (3) του Παραρτήµατος VII·. 
 

 (β) στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, µια προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών, η οποία δε δύναται να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 
 

Ανοικτή διαδικασία. 
Έγγραφα του 

διαγωνισµού και 
συµπληρωµατικές 

πληροφορίες. 

44.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, µε 
ηλεκτρονικό µέσο σύµφωνα µε το εδάφιο (6) του άρθρου 43, ελεύθερη, άµεση και πλήρη 
πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού και στα συµπληρωµατικά έγγραφα, τα έγγραφα 
αυτά αποστέλλονται στους οικονοµικούς φορείς εντός έξι (6) ηµερών από την παραλαβή 
της αίτησης συµµετοχής, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 

 (2) Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού και τα 
συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες 
υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει 
ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα.  
 

Τρόπος υπολογισµού 
των προθεσµιών. 

45. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών που αναφέρονται στο παρόν Μέρος εφαρµόζεται 
ο Κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1182/71.  
 
Τµήµα 3 – Περιεχόµενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών 

 
Πρόσκληση υποβολής 

προσφορών, 
συµµετοχής στο 

46.–(1) Στην κλειστή διαδικασία, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 
32, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτόχρονα και γραπτώς τους προεπιλεγέντες 
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διάλογο ή σε 
διαπραγµάτευση. 

 

υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση ή, 
στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στο διάλογο. 
 

 (2) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) πρόσκληση περιλαµβάνει- 
 

 (α) Είτε ένα αντίτυπο των εγγράφων του διαγωνισµού ή του περιγραφικού εγγράφου και 
όλων των συµπληρωµατικών εγγράφων, 
 

 (β) είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα του διαγωνισµού και στα άλλα 
έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άµεση διάθεση µε 
ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το εδάφιο (6) του άρθρου 43.  
 

 (3) Όταν αρµόδια υπηρεσία άλλη από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη 
διαδικασία ανάθεσης έχει στην διάθεσή της τα έγγραφα του διαγωνισµού, το περιγραφικό 
έγγραφο ή/και τα συµπληρωµατικά έγγραφα, η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) πρόσκληση 
διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να ζητούνται τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, το περιγραφικό έγγραφο και τα άλλα έγγραφα και, 
ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς 
και το ύψος και τους τρόπους πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την 
απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά 
στους οικονοµικούς φορείς αµέσως µετά την παραλαβή της αίτησής τους. 
 

 (4) Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, το 
περιγραφικό έγγραφο και τα συµπληρωµατικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον 
έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση ταχείας κλειστής ή µε διαπραγµάτευση 
διαδικασίας, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες. 
 

 (5)(α) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συµµετοχής σε 
διάλογο ή σε διαπραγµάτευση, περιέχει τουλάχιστον- 
 

 (i) παραποµπή στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισµού· 
 
(ii) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση 
στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να 
συντάσσονται: 
 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τους κανόνες του 
άρθρου 31, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα υποπαράγραφο δεν 
περιλαµβάνονται στην πρόσκληση συµµετοχής στο διάλογο, αλλά επισηµαίνονται στην 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς· 
 

 (iii) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει, ενδεχοµένως, να επισυνάπτονται, είτε για την 
τεκµηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιµες και στις οποίες ο υποψήφιος 
προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 50, είτε για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 
53 και 54· 
 

 (iv) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, εφόσον συντρέχει 
λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαµβάνονται 
στην προκήρυξη διαγωνισµού, στα έγγραφα διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο.  
 

 (β) Στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
περιέχει επίσης την ηµεροµηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της 
φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα 
χρησιµοποιηθούν. 
  

Ενηµέρωση των 
υποψηφίων και των 

47.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν γραπτώς, το συντοµότερο δυνατό, και 
κατόπιν αιτήσεως, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που 
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προσφερόντων. ελήφθησαν σχετικά µε την σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση σύµβασης ή την 
αποδοχή σε ένα σύστηµα δυναµικών αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους 
οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην αναθέσουν σύµβαση για 
την οποία υπήρξε διαγωνισµός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρµογή 
δυναµικό σύστηµα αγορών. 
 

 (2) Κατόπιν γραπτού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µέρους, οι αναθέτοντες φορείς 
γνωστοποιούν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του 
αιτήµατος- 
 

 (α) Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του· 
 

 (β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς 
του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 25, 
αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη µη ισοδυναµία ή την απόφασή τους περί του ότι 
τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί 
απόδοσης ή λειτουργίας· 
 

 (γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά 
και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα του 
αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών στη συµφωνία-πλαίσιο. 
 

 (3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µην γνωστοποιήσουν ορισµένες 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων, 
τη σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα σύστηµα δυναµικών αγορών, εάν η 
γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών δύναται να εµποδίσει την εφαρµογή των 
νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά 
συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού 
ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 
 

 Τµήµα 4 – Επικοινωνίες 
 

Κανόνες που 
εφαρµόζονται στις 

επικοινωνίες. 

48.-(1) Όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που 
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο δύνανται, κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να 
πραγµατοποιούνται µε επιστολή, µε τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε 
τα εδάφια (4) και (5), µε το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται 
στο εδάφιο (6), ή µε συνδυασµό των µέσων αυτών. 
 

 (2) Το επιλεγέν µέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, εποµένως, να µην 
περιορίζει την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. 
 

 (3) Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδοµένων και το 
απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής και ότι οι αναθέτουσες αρχές 
λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο 
µετά την εκπνοή της προβλεπόµενης προθεσµίας για την υποβολή τους. 
 

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

 (5) Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για τη διαβίβαση και τους µηχανισµούς 
ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και τους µηχανισµούς ηλεκτρονικής 
παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής: 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα IX. 

(α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την 
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της 
κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόµενα µέρη. Επιπλέον, οι 
µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να 



 

12(I)/2006 

 

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

 
Page 32 of 83 

 

πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IX. 
 

 
 
 

188(Ι) του 2004. 

(β) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου οι ηλεκτρονικές 
προσφορές δύναται να απαιτείται να συνοδεύονται από προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Νοµικού Πλαισίου για τις 
Ηλεκτρονικές Υπογραφές Νόµου του 2004. 
 

 (γ) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθιερώσει σύστηµα πιστοποίησης µε σκοπό τη 
βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω µηχανισµών. 
 

 (δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, οι 
βεβαιώσεις ή οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 51 έως 56 και στο άρθρο 58, εάν 
δεν είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή, να υποβάλλονται πριν από την λήξη της 
προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων 
συµµετοχής. 
 

 (6) Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρµόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής: 
 

 (α) Οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων δύναται 
να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά. 
 

 (β) Όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται 
γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 
τους. 
 

 (γ) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν όπως οι αιτήσεις συµµετοχής που 
υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία επιβεβαιώνονται ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα, 
στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόµιµη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η 
απαίτηση αυτή, καθώς και η προθεσµία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να 
επισηµαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη του διαγωνισµού. 
 

 Τµήµα 5 – Πρακτικά 
 

Περιεχόµενο των 
πρακτικών. 

49.-(1) Για κάθε σύµβαση, κάθε συµφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναµικού 
συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει 
τουλάχιστον- 
 

 (α) Την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο και την αξία 
της σύµβασης, της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών· 
 

 (β) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της 
επιλογής τους· 
 

 (γ) το όνοµα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της 
απόρριψής τους· 
 

 (δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές· 
 

 (ε) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, 
καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο που ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους· 
 

 (στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, τις οριζόµενες στα άρθρα 32 και 33 
περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές· 
 

 (ζ) όσον αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόµενες στο άρθρο 31 περιστάσεις που 
δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή· 
 

 (η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή 
µαταίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει 
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ένα δυναµικό σύστηµα αγορών. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την τεκµηρίωση της 
διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα. Το 
πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται µέσω της Αρµόδιας 
Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Τµήµα 1 – Γενικός Κανόνας 
 

Έλεγχος της 
καταλληλότητας, 

επιλογή των 
συµµετεχόντων και 

ανάθεση των 
συµβάσεων. 

50.-(1) Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 59 και 
61, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 26, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την 
καταλληλότητα των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύµφωνα µε τα 
άρθρα 51 και 52. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγµατοποιείται από τις αναθέτουσες 
αρχές σύµφωνα µε τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και 
των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 
53 έως 58, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε τα αµερόληπτα κριτήρια και τους 
κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (3). 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 54, τα οποία πρέπει να ικανοποιούν οι υποψήφιοι και οι 
προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 53 και 54 
καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για µια δεδοµένη σύµβαση 
πρέπει να είναι συνδεδεµένα και ανάλογα προς το αντικείµενο της σύµβασης. Τα 
ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. 
 

 (3) Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι 
προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγµατευθούν ή να συµµετάσχουν 
στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθµός κατάλληλων υποψηφίων. Για την 
προεπιλογή των υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

 (α) Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, κατά την προκήρυξη του διαγωνισµού, 
αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να 
χρησιµοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που προβλέπουν να καλέσουν και, 
ενδεχοµένως, το µέγιστο αριθµό. 
 

 (β) Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός των κατάλληλων υποψηφίων που 
προσκαλούνται είναι πέντε. Στην διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση 
προκήρυξης και στον ανταγωνιστικό διάλογο, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι 
τρεις. Σε κάθε όµως περίπτωση, ο αριθµός των υποψηφίων που προσκαλούνται πρέπει 
να είναι επαρκής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει πραγµατικό ανταγωνισµό. 
 

 (γ) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον 
ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση 
που ο αριθµός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα 
επίπεδα είναι µικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα 
απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δε δύναται να περιλαµβάνει στη 
διαδικασία αυτή άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ή 
υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούµενα επίπεδα ικανοτήτων. 
 

5 του 91(Ι) του 2010. (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισµού του 
αριθµού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών, η οποία 
προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 31 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 32, 
επιτυγχάνουν τον περιορισµό αυτό µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, στα έγγραφα διαγωνισµού ή στο 
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περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη 
διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων 
προσφορών, λύσεων ή υποψηφίων. 
 

Τµήµα 2 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 

Προσωπική 
κατάσταση του 

υποψηφίου ή του 
προσφέροντος. 

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

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 351, 
21.12.1998, σ.1. 

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

 
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: C 195, 
25.6.1997, σ.1. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 358, 
22.12.1998, σ.2. 

 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/742/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου· 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: C 316, 

27.11.1995, σ.48. 
 

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

 
Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε.: L 166, 
26.6.1991, σ.77. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 344, 

28.12.2001, 
σ. 76. 

 

(δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου: 

 Νοείται ότι, για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές, 
όποτε απαιτείται, ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και δύνανται, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/ προσφερόντων να απευθύνονται στις 
αρµόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την 
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες 
αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο 
της αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητεί τη συνεργασία των 
αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους όπου ο υποψήφιος ή προσφέρων είναι 
εγκατεστηµένος. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι 
εγκατεστηµένοι οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, τα αιτήµατα αυτά αφορούν τα νοµικά 
ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης 
ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος: 
 

 Νοείται, περαιτέρω, ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωση του εδαφίου (1) για επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος. 
 

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

 (α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 
 

 (β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 
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 (γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου και η οποία 

διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή·  
 

 (δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε 
µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές· 
 

 (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της ∆ηµοκρατίας· 
 

 (στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της ∆ηµοκρατίας· 
 

 (ζ) δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος 
Tµήµατος ή προέβη σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών 
αυτών. 
 

 (3) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν 
εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τις παραγράφους (α), (β), 
(γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (2) – 
 

 (α) Αναφορικά µε το εδάφιο (1) και στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2), την 
προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις· 
 

 (β) αναφορικά µε τις παραγράφους (ε) και (στ) του εδαφίου (2), πιστοποιητικό εκδιδόµενο 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους: 
 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή σε 
περίπτωση που το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2), αυτό 
δύναται να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 

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

Άδεια άσκησης της 
επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

Παράρτηµα VΙIIA. 
Παράρτηµα VIΙIB. 
Παράρτηµα VIΙIΓ. 

52.-(1) Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονοµικό φορέα που επιθυµεί να 
συµµετάσχει σε δηµόσια σύµβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως 
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα VIIΙΑ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο 
Παράρτηµα VIIΙΒ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα VIIΙΓ για 
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, σύµφωνα και µε τους προβλεπόµενους όρους στο 
κράτος µέλος εγκατάστασής του. 
 

 (2) Στις διαδικασίες σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, όποτε οι υποψήφιοι ή 
οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου 
οργανισµού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να ζητά από αυτούς να αποδείξουν ότι διαθέτουν 
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την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. 
 

Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια. 

53.-(1) Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα είναι 
δυνατόν να αποδεικνύεται, κατά κανόνα, µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 

 (α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχοµένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων· 
 

 (β) ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας· 
 

 (γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχοµένως, του κύκλου 
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις 
τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία 
δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
 

 (2) Ένας οικονοµικός φορέας δύναται γενικά ή για συγκεκριµένη σύµβαση να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 
 

 (3) Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων κατά τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 7 δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή 
άλλων φορέων. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) 
δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν. 
 

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

Τεχνικές ή/και 
επαγγελµατικές 

ικανότητες. 

54.-(1) Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων 
αξιολογούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τα εδάφια (2) και (3). 
 

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

 (α)(i) Με υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη 
πενταετία, συνοδευόµενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων 
εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κατά 
περίπτωση τεχνικούς κανόνες και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή που 
εκδίδει τα πιστοποιητικά διαβιβάζει, ενδεχοµένως, τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην 
αναθέτουσα αρχή· 
 
(ii) µε υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, 
της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές 
υπηρεσιών αποδεικνύονται- 
 

 (Α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή· 
 



 

12(I)/2006 

 

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

 
Page 37 of 83 

 

(Β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν 
είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα· 
 

 (β) µε αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδιαίτερα των υπευθύνων για 
τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που 
θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου· 
 

 (γ) µε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής ή 
ο παρέχων υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και 
έρευνας της επιχείρησής του· 
 

 (δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, µε έλεγχο διενεργούµενο από την 
αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες, µε την επιφύλαξη της 
συναίνεσης του οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του 
προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρέχοντος υπηρεσίες και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που 
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· 
 

 (ε) µε αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρέχοντος 
υπηρεσίες ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδιαίτερα 
του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών· 
 

 (στ) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο στις ενδεδειγµένες 
περιπτώσεις, µε αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που δύναται να 
εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης· 
 

 (ζ) µε δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρέχοντος 
υπηρεσίες ή του εργολήπτη και τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησης κατά την 
τελευταία τριετία· 
 

 (η) µε δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό 
που διαθέτει ο παρέχων υπηρεσίες ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύµβασης· 
 

 (θ) µε αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο παρέχων υπηρεσίες προτίθεται, 
ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας· 
 

 (ι) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται- 
 

 (i) µε δείγµατα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να 
δύναται να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής· 
 
(ii) µε πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου 
της ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 
 

 (3) Ένας οικονοµικός φορέας δύναται, γενικά ή για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του 
µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την 
εκτέλεση της σύµβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 
 

 (4) Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων κατά τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 7 δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή 
άλλων φορέων. 
 

 (5) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων που έχουν ως 
αντικείµενο προµήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
παροχή υπηρεσιών ή/και εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων να 
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παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εργασία εγκατάστασης ή τα έργα 
δύναται να αξιολογείται, ιδιαίτερα, βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 
αποτελεσµατικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους. 
 

 (6) Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει, στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόµενα στο εδάφιο (2) είναι απαραίτητο να 
προσκοµισθούν. 
 

Πρότυπα 
εξασφάλισης της 

ποιότητας. 

55. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων 
από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του 
οικονοµικού φορέα ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να 
παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική σειρά 
κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000 και πιστοποιούµενα από οργανισµούς που 
ακολουθούν τη σειρά των κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 45000 για την πιστοποίηση. 
Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη, και αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκοµίζονται από τους 
οικονοµικούς φορείς. 
 

Πρότυπα 
περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

56. Εάν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 54 απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από 
ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται 
προς συγκεκριµένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν 
στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) ή σε πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
πιστοποιούµενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς 
εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη, και αποδέχονται και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά 
στοιχεία για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκοµίζονται από τους 
οικονοµικούς φορείς. 
 

Συµπληρωµατική 
τεκµηρίωση και 
πληροφορίες. 

 

57. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καλεί τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώνουν ή 
να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρµογή των άρθρων 
51 έως 56. 
 

Επίσηµοι κατάλογοι 
εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων 
και πιστοποίηση από 

οργανισµούς 
δηµόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου. 

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

 (β) Σε περίπτωση κατάρτισης επίσηµου καταλόγου, η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων προσαρµόζει τις προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους αυτούς, καθώς και 
εγκρίνει εκείνες που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισµούς 
πιστοποίησης, στο εδάφιο (1) και στις παραγράφους (α) έως (δ) και (ζ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 51, το άρθρο 52, τα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 53, τα εδάφια (1), (2), (5) 
και (6) του άρθρου 54, το άρθρο 55 και, ανάλογα µε την περίπτωση, το άρθρο 56. 
 

 (γ) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων προσαρµόζει, επίσης, τις προϋποθέσεις 
εγγραφής στους καταλόγους στο εδάφιο (2) του άρθρου 53 και το εδάφιο (3) του άρθρου 
54, για τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο 
και που επικαλούνται πόρους διατιθέµενους σε αυτούς από άλλες επιχειρήσεις του οµίλου. 
Αυτοί οι φορείς πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην Αρµόδια Αρχή 
∆ηµόσιων Συµβάσεων ή στον οργανισµό πιστοποίησης ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους 
καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον 
επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο 
διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις προβλεπόµενες στα άρθρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο πάνω και τις οποίες επικαλούνται οι φορείς αυτοί για 
την εγγραφή τους. 
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 (2) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή που 

διαθέτουν πιστοποιητικό δύνανται, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα 
πιστοποιητικά αυτά µνηµονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
στον κατάλογο/ ή η πιστοποίηση καθώς και η κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο. 
 

 (3) Η εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους, πιστοποιούµενη από την Αρµόδια Αρχή 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης 
συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών µελών, τεκµήριο καταλληλότητας 
µόνο σε σχέση µε το εδάφιο (1) και τις παραγράφους (α) έως (δ) και (ζ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 51, το άρθρο 52, τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 
και τις παραγράφους (α)(i), (β), (ε), (ζ) και (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, για τους 
εργολήπτες, τις παραγράφους (α)(ii), (β), (γ), (δ) και (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, για 
τους προµηθευτές και τις παραγράφους (α)(ii) και (γ) έως (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 
54, για τους παρέχοντες υπηρεσίες. 
 

 (4) Οι πληροφορίες που δύνανται να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσηµους 
καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς 
αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των 
φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύµβαση, πρόσθετο 
πιστοποιητικό από κάθε οικονοµικό φορέα: 
 

 Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών µελών εφαρµόζουν το εδάφιο (3) 
και το εδάφιο (4) µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (5) Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο 
ή για την πιστοποίησή τους από τους οργανισµούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν 
είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις από εκείνες που ζητούνται από 
τους οικονοµικούς φορείς που είναι υπήκοοι της ∆ηµοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, όχι 
άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 51 έως 55 και, ανάλογα µε την περίπτωση, το 
άρθρο 56: 
 

 Νοείται ότι, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δε δύναται να επιβάλλεται στους 
οικονοµικούς φορείς των άλλων κρατών µελών για τη συµµετοχή τους σε δηµόσια 
σύµβαση της ∆ηµοκρατίας. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα 
πιστοποιητικά από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Οι αναθέτουσες 
αρχές αποδέχονται, επίσης, και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα. 
 

 (6) Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγραφή τους σε 
επίσηµο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού. Πρέπει να ενηµερώνονται σε ένα 
ευλόγως σύντοµο χρονικό διάστηµα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον 
κατάλογο ή του αρµόδιου οργανισµού πιστοποίησης. 
 

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

 (8) Σε περίπτωση κατάρτισης επίσηµου καταλόγου η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων ανακοινώνει στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή τη διεύθυνση του 
οργανισµού στον οποίο δύναται να υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής. 
 

 Τµήµα 3 - Ανάθεση της σύµβασης 
 

Κριτήρια ανάθεσης 
των συµβάσεων. 

59.–(1) Με την επιφύλαξη των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που 
ισχύουν στη ∆ηµοκρατία σχετικά µε την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δηµόσιες συµβάσεις είναι τα ακόλουθα: 
 

 (α) Όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια που συνδέονται µε 



 

12(I)/2006 

 

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

 
Page 40 of 83 

 

το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, όπως η ποιότητα, η τιµή, η τεχνική 
αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική 
συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης, ή 
 

 (β) αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 
 

 (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), στην προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού, ή στα έγγραφα του διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο στην 
περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα 
από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς. Η στάθµιση αυτή δύναται να εκφράζεται µε τον καθορισµό µιας 
ψαλίδας µε κατάλληλο εύρος. 
 

 (3) Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθµιση για λόγους 
που δύνανται να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει, στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού ή στα έγγραφα του διαγωνισµού ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των 
κριτηρίων. 
 

Προσφυγή σε 
ηλεκτρονικό 

πλειστηριασµό. 

60.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται 
να προσφεύγουν στη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε βάση 
Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

 (2) Στην ανοικτή, κλειστή ή µε διαπραγµάτευση διαδικασία, στην περίπτωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 32, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται 
ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν οι προδιαγραφές της σύµβασης δύνανται να 
καθορισθούν µε ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δύναται 
να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 34, και κατά τον 
διαγωνισµό για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος 
αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 36. 
 

 (3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά- 
 

 (α) Είτε µόνον τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή· 
 

 (β) είτε τις τιµές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισηµαίνονται στα 
έγγραφα του διαγωνισµού, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται µε κριτήριο την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 

 (4) Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού, το αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Τα έγγραφα του 
διαγωνισµού περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

 (α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείµενο του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπον 
ώστε να εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά· 
 

 (β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που δύνανται να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν 
από τις προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης· 
 

 (γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και, όπου απαιτείται, τη χρονική στιγµή κατά την οποία 
τίθενται στη διάθεσή τους· 
 

 (δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού· 
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 (ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές 

τους, ιδιαίτερα τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχοµένως, απαιτούνται για την 
υποβολή προσφορών· 
 

 (στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και για 
τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 
 

 (5) Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν 
µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε το επιλεγµένο ή τα επιλεγµένα 
κριτήρια ανάθεσης και την προκαθορισµένη στάθµισή τους. Όλοι οι προσφέροντες που 
έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλεκτρονικών 
µέσων να υποβάλουν νέες τιµές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το χρησιµοποιούµενο 
ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δύναται να διεξάγεται σε 
διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει 
προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των 
προσκλήσεων. 
 

 (6) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης χρησιµοποιείται η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά- 
 

 (α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της 
προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που 
προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 59· και 
 

 (β) η πρόσκληση αναφέρει το µαθηµατικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό η αυτόµατη κατάταξη σε συνάρτηση µε τις νέες 
υποβαλλόµενες τιµές ή/και τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος ενσωµατώνει τη 
σχετική στάθµιση κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως η στάθµιση αυτή αναφέρεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού ή στα έγγραφα του διαγωνισµού. Προς τούτο, οι ενδεχόµενες 
ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές· 
 

 (γ) όπου επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός 
µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 
 

 (7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες 
αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µε όλους τους προσφέροντες στους οποίους 
κοινοποιούν άµεσα τουλάχιστον τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή τους. ∆ύνανται επίσης να 
γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται, 
υπό τον όρο ότι αυτό επισηµαίνεται στα έγγραφα του διαγωνισµού. ∆ύνανται, επίσης, ανά 
πάσα στιγµή, να ανακοινώνουν τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του 
πλειστηριασµού: 
 

 Νοείται ότι, σε καµία περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές δε δύνανται να γνωστοποιούν την 
ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 
 

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

 (α) Επισηµαίνουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό την ηµεροµηνία και 
την ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί· 
 

 (β) όταν δε λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, την 
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προθεσµία που θα τηρήσουν µετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού 
περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό· 
 

 (γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής 
στον πλειστηριασµό, έχουν όλες πραγµατοποιηθεί· 
 

 (δ) όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασµό σύµφωνα µε την παράγραφο (γ), ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε την 
παράγραφο (β), η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το 
χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασµού. 
 

 (9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 59, στη βάση των αποτελεσµάτων του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 
 

 (10) Οι αναθέτουσες αρχές δε δύνανται να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον 
ανταγωνισµό ή να τροποποιεί το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί 
στη δηµοσιευµένη προκήρυξη του διαγωνισµού και προσδιορισθεί στα έγγραφα του 
διαγωνισµού. 
 

Ασυνήθιστα χαµηλές 
προσφορές. 

61.-(1) Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε 
το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητά 
γραπτώς τις διευκρινίσεις εκείνες για τη σύνθεση της προσφοράς που τυχόν κρίνει 
σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές δύναται να αφορούν ιδιαίτερα- 
 

 (α) Τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου 
κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών· 
 

 (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των 
υπηρεσιών· 
 

 (γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνει ο 
προσφέρων· 
 

 (δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης· 
 

 (ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
 

 (2) Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 
 

 (3) Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή 
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά δύναται να 
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µόνο µετά από διαβούλευση µε τον 
προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε 
νοµίµως. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενηµερώνει, µέσω της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων, την Επιτροπή σχετικά.  
 

 2 του 40(Ι) του 2011 
 

Τµήµα 4 – Εφαρµογή των κανόνων που περιέχει η Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά µε την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών. 

 
2 του 40(Ι) του 

2011. 
Αγορά καθαρών και 

61Α.-(1) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόµου, οι αναθέτουσες αρχές, 
οποτεδήποτε προβαίνουν στην αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών, λαµβάνουν υπόψη τις 
επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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ενεργειακώς 
αποδοτικών 

οχηµάτων οδικών 
µεταφορών. 

 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2), και 
εφαρµόζουν µία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές που προβλέπονται στο εδάφιο 
(3): 

2 του 75(Ι) του 
2012. 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχηµάτων των υπουργών οι εκποµπές διοξιδίου του 
άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 165 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (165g/km): 
 

2 του 75(Ι) του 
2012. 

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχηµάτων των γενικών διευθυντών 
υπουργείων και των προϊσταµένων ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι εκποµπές διοξιδίου του 
άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (145g/km): 
 

2 του 75(Ι) του 
2012. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχηµάτων της αστυνοµίας 
εξαιρουµένων των οχηµάτων µε κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4), οι εκποµπές 
διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο 
(145g/km): 
 

2 του 75(Ι) του 
2012. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς επιβατικών οχηµάτων κατηγορίας Μ1 
για τις ανάγκες της δηµόσιας υπηρεσίας, οι εκποµπές του διοξιδίου του άνθρακα δε 
δύναται να υπερβαίνουν τα 120 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (120g/km). 
 

 (2) Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (1) περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής:  
 
(α) την ενεργειακή κατανάλωση·  
(β) τις εκποµπές CO 2· και  
(γ) τις εκποµπές NOx, NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων:  
 
Νοείται ότι, εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (γ) πιο πάνω, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, 
επίσης, να λαµβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

  
 (3) Οι απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2) ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις εξής 

εναλλακτικές επιλογές: 
 
(α) Με τον καθορισµό, στα έγγραφα του διαγωνισµού για την αγορά των οχηµάτων οδικών 
µεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών µε τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη 
περιβαλλοντική επίπτωση· ή 
 
 (β) µε τη συµπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα 
του διαγωνισµού, νοουµένου ότι:  
 
(i) αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια ανάθεσης· και  
 
(ii) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιµώνται χρηµατικά, χρησιµοποιείται η 
µεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 61Β.  

  
2 του 40(Ι) του 

2011. 
Μεθοδολογία για 

τον υπολογισµό του 
λειτουργικού 

κόστους καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του 

οχήµατος. 
 Παράρτηµα IX(A). 

 

61Β.-(1) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) 
του άρθρου 61Α, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση 
ενέργειας, καθώς και για τις εκποµπές CO2 και τις εκποµπές ρύπων, όπως περιέχονται στον 
Πίνακα 2 του Παραρτήµατος IX(A), που συνδέονται µε τη λειτουργία των υπό αγορά 
οχηµάτων, αποτιµάται χρηµατικά και υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται 
στις ακόλουθες παραγράφους: 
 

 (α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του υπολογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη µεθοδολογία: 
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Παράρτηµα IX(A). 

(i) η ανά χιλιόµετρο κατανάλωση καυσίµου του οχήµατος, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) 
υπολογίζεται σε µονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόµετρο, ανεξάρτητα εάν αυτός ο 
υπολογισµός γίνεται απευθείας, όπως, µεταξύ άλλων, συµβαίνει στα ηλεκτρικά οχήµατα, ή 
όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίµων δίδεται σε διαφορετικές µονάδες, µετατρέπεται σε ανά 
χιλιόµετρο κατανάλωση ενέργειας χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής του 
Πίνακα 1 του Παραρτήµατος IX(A) για το ενεργειακό περιεχόµενο των διαφόρων ειδών 
καυσίµων·  
 

 (ii) χρησιµοποιείται ενιαία χρηµατική αξία ανά µονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι 
χαµηλότερη από το κόστος ανά µονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων 
όταν χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης·  
 
(iii) το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
χιλιοµέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε 
το εδάφιο (3), επί την κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (i) και επί το κόστος ανά µονάδα ενέργειας σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (ii). 

  
 
 
 
 
 

Παράρτηµα IX(A). 

(β) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών CO2 του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, 
όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε το εδάφιο 
(3), επί τις εκποµπές CO2 σε χιλιόγραµµα ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την εδάφιο (2), και 
επί το κόστος ανά χιλιόγραµµο σύµφωνα µε την κλίµακα που εκτίθεται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος IX(A). 

  
 

Παράρτηµα IX(A). 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα IX(A). 
 
 
 
 

 Παράρτηµα IX(A). 
 

(γ) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών ρύπων, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος IX(A), του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, υπολογίζεται ως 
άθροισµα του λειτουργικού κόστους των εκποµπών NOx, NMHC και αιωρούµενων 
σωµατιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
χιλιοµέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε 
το εδάφιο (3), επί τις εκποµπές σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε το εδάφιο (2), 
και επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραµµάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των µέσων 
όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος IX(A):  
 
Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές, δύνανται να εφαρµόζουν υψηλότερο κόστος µε την 
προϋπόθεση ότι αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος IX(A) πολλαπλασιασµένες επί τον συντελεστή 2. 

  
Παράρτηµα IX(A).  (2) Η κατανάλωση καυσίµου και οι προβλεπόµενες στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος 

IX(A) εκποµπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόµετρο για τη λειτουργία του οχήµατος 
βασίζονται σε τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας για τα οχήµατα για τα 
οποία οι εν λόγω µέθοδοι δοκιµών έχουν ορισθεί µε νοµοθεσία έγκρισης τύπου 
Κοινότητας. Για οχήµατα που δεν καλύπτονται από τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της 
Κοινότητας, η συγκρισιµότητα µεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται µε τη 
χρήση ευρέως αναγνωρισµένων µεθόδων δοκιµών ή αποτελεσµάτων δοκιµών που έχουν 
εκτελεστεί από την αναθέτουσα αρχή ή σύµφωνα µε πληροφορίες που παρέχει ο 
κατασκευαστής. 

  
 
 
 

Παράρτηµα IX(A). 

 (3) Τα συνολικώς διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, εάν 
δεν προσδιορίζονται άλλως, αντιστοιχούν στις τιµές του Πίνακα 3 του Παραρτήµατος 
IX(A). 

  
2 του 40(Ι) του 

2011. 
Ορισµοί. 

61Γ. Για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια - 
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Παράρτηµα IX(A). 

(α) ο όρος «όχηµα» σηµαίνει «όχηµα οδικών µεταφορών»·  
 
(β) ο όρος «όχηµα οδικών µεταφορών» σηµαίνει όχηµα που υπάγεται στις κατηγορίες 
οχηµάτων του Πίνακα 3 του Παραρτήµατος IX(A). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Τµήµα 1 – Γενικές διατάξεις 

 
Πεδίο εφαρµογής του 

Κεφαλαίου VII. 
62. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων 
έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συµβάσεων αυτών 
ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 5.278.000 ευρώ, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες 
που ισχύουν για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 21. 
 

Εξαιρέσεις από το 
πεδίον εφαρµογής του 

Κεφαλαίου VII. 
 

63. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, 
οι οποίες ανατίθενται- 

 (α) Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στις περιπτώσεις των άρθρων 11, 12 και 14· 
 

6 του 91(Ι) του 2010. (β) από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση µιας ή περισσοτέρων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 του Νόµου 11(Ι) του 2006, όταν οι 
παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων: 
 

6 του 91(Ι) του 2010. Νοείται ότι, το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων 
έργων, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές που ασκούν µία ή περισσότερες από 
τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόµου 11(Ι) του 2006 και οι οποίες 
συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, έως ότου το εν λόγω άρθρο τεθεί σε ισχύ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ίδιου Νόµου· 
 

∆ηµοσίευση της 
προκήρυξης στις 

συµβάσεις 
παραχώρησης 

δηµοσίων έργων. 
 

64.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να προσφύγουν σε σύµβαση παραχώρησης 
δηµοσίων έργων γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε σχετική προκήρυξη. 

 
Παράρτηµα VΙΓ. 

(2) Οι προκηρύξεις για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων περιλαµβάνουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIΓ και, ενδεχοµένως, κάθε άλλη 
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα 
τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. 
 

 (3) Οι προκηρύξεις αυτές δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα εδάφια (2) έως (9) του άρθρου 
41. 
 

 (4) Εφαρµόζεται, επίσης, το άρθρο 42 που αφορά στην εκούσια δηµοσίευση των 
προκηρύξεων. 
 

Προθεσµία. 65. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης δηµοσίων έργων, η προθεσµία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη 
σύµβαση παραχώρησης δε δύναται να είναι µικρότερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από 
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται 
στο εδάφιο (5) του άρθρου 43. Εφαρµόζεται, επίσης, το εδάφιο (7) του άρθρου 43,. 
 

Υπεργολαβία. 66. Η αναθέτουσα αρχή δύναται- 
 

 (α) Είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων να αναθέσει 
σε τρίτους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30 % της συνολικής αξίας 
των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων, 
προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν το εν 
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λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση 
παραχώρησης δηµόσιου έργου· 
 

 (β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι 
ίδιοι, στις προσφορές τους, το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας του 
έργου το οποίο αποτελεί αντικείµενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε 
τρίτους. 
 

Ανάθεση 
συµπληρωµατικών 

έργων στον ανάδοχο. 

67.-(1) Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στις συµπληρωµατικές εργασίες που δεν 
περιλαµβάνονταν στο αρχικά προβλεπόµενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική 
σύµβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την 
εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, το οποίο η αναθέτουσα 
αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον 
οικονοµικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό- 
 

 (α) Όταν οι συµπληρωµατικές εργασίες δε δύνανται, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να 
διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για 
τις αναθέτουσες αρχές, ή 
 

 (β) όταν οι συµπληρωµατικές εργασίες, µολονότι δύνανται να διαχωριστούν από την 
εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. 
 

 (2) Το συνολικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών εργασιών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείµενο 
της παραχώρησης. 
 

Τµήµα 2 – Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που  
συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης  

που είναι αναθέτουσες αρχές 
 

Εφαρµοστέοι κανόνες. 68. Όταν ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή, 
υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που 
προβλέπει το παρόν Μέρος όσον αφορά τη σύναψη των συµβάσεων δηµοσίων έργων. 
 

Τµήµα 3 – Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που 
συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης  

που δεν είναι αναθέτουσες αρχές 
 

Κανόνες 
δηµοσιότητας: 

κατώτατο όριο και 
εξαιρέσεις. 

69.–(1) Κατά τη σύναψη των συµβάσεων έργων µε τρίτους, οι ανάδοχοι σύµβασης 
παραχώρησης δηµοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν τους 
κανόνες δηµοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 70, όταν η αξία αυτών των συµβάσεων 
ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 5.278.000 ευρώ, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92. Η αξία των συµβάσεων υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
εφαρµοζόµενους για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 
21: 
 

 Νοείται ότι, δεν απαιτείται δηµοσιότητα, όταν µια δηµόσια σύµβαση έργων πληροί τις 
προϋποθέσεις εφαρµογής των περιπτώσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 33. 
 

 (2)(α) ∆εν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συστήνουν κοινοπραξία για να 
αναλάβουν τη σύµβαση παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε τις 
επιχειρήσεις αυτές. 
 

 (β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), «συνδεδεµένη επιχείρηση» σηµαίνει κάθε 
επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης δύναται να ασκεί, άµεσα ή 
έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία δύναται να ασκεί κυρίαρχη επιρροή 
στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύµβασης 
παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω 
ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη 
επιρροή τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή 
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έµµεσα- 
 

 (i) κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή 
 
(ii) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει 
εκδώσει η επιχείρηση, ή 
 
(iii) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, 
διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 
 

 (γ) Ο εξαντλητικός κατάλογος των συνδεδεµένων επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην 
αίτηση υποψηφιότητας για τη σύµβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται 
σε συνάρτηση µε τις µεταγενέστερες µεταβολές που σηµειώνονται στους δεσµούς που 
υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων. 
 

∆ηµοσίευση της 
προκήρυξης. 

70.-(1) Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες 
αρχές και οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση έργων µε τρίτους γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους µέσω προκήρυξης. 
 

Παράρτηµα VIΓ. (2) Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα 
VIΓ και, ενδεχοµένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον 
ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα 
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. 
 

 (3) Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 41, εδάφια (2) έως (9). 
 

 (4) Εφαρµόζεται, επίσης, το άρθρο 42 που αφορά στην εκούσια δηµοσίευση των 
προκηρύξεων. 
 

Προθεσµίες για την 
παραλαβή των 

αιτήσεων συµµετοχής 
και την παραλαβή των 

προσφορών. 
 
 

7 του 91(Ι) του 2010. 

71. Στις συµβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης 
δηµοσίων έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης 
ορίζουν την προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν δύναται να 
είναι µικρότερη των τριάντα επτά (37) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης του διαγωνισµού, και την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η οποία 
δεν δύναται να είναι µικρότερη των σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής 
της προκήρυξης του διαγωνισµού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. 
Εφαρµόζονται, επίσης, οι διατάξεις των εδαφίων (5), (6) και (7) του άρθρου 43. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙI – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Γενικές διατάξεις. 72.–(1) Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση ενός διαγωνισµού µελετών θεσπίζονται 

σύµφωνα µε τα άρθρα 72 έως 80 και τίθενται στην διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µελετών. 
 

 (2) Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν δύναται να περιορίζεται- 
 

 (α) Στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας· 
 

 (β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι, δυνάµει της νοµοθεσίας της 
∆ηµοκρατίας, είτε φυσικά, είτε νοµικά πρόσωπα. 
 

Πεδίο εφαρµογής του 
Κεφαλαίου VIII. 

73.– (1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται- 

 (α) Στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών· 
 

 (β) στους διαγωνισµούς µελετών µε βραβεία συµµετοχής ή/και καταβολή ποσών στους 
συµµετέχοντες. 
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 (2) Οι διαγωνισµοί µελετών διοργανώνονται σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο- 
 

 
Παράρτηµα ΙV. 

(α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, µε βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή 
υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 92· 
 

Παράρτηµα ΙV. (β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, µε 
βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, όπως 
αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92· 
 

 
 
 

Παράρτηµα ΙΙΑ. 
 
 

Παράρτηµα ΙΙΒ. 
 

(γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, µε βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή 
υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 92, όταν οι διαγωνισµοί µελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 
8 του Παραρτήµατος ΙΙΑ, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι 
θέσεις στην ονοµατολογια CPV είναι ισοδύναµες µε τους αριθµούς αναφοράς της 
ονοµατολογίας CPC 7524, 7525 και 7526 ή/και υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΒ. 
 

 (3)(α) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), «κατώτατο 
όριο» σηµαίνει την εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων συµµετοχής ή/και πληρωµής ποσών 
στους συµµετέχοντες. 
 

 (β) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), «κατώτατο 
όριο» σηµαίνει το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της δηµόσιας σύµβασης 
υπηρεσιών που µπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάµει της παραγράφου (γ) του άρθρου 33, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει µια τέτοιου είδους ανάθεση στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών. 
 

Εξαιρέσεις από το 
πεδίον εφαρµογής 

του Κεφαλαίου VIII. 
8(α) του 91(Ι) του 

2010. 
 

74.–Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται- 
 

8(β) του 91(Ι) του 
2010. 

(α) Στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών κατά την έννοια του Νόµου 
11(Ι) του 2006, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µια ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 του εν λόγω 
Νόµου και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών: 
 

8(β) του 91(Ι) του 
2010. 

Νοείται ότι, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των 
υπηρεσιών, οι οποίοι κατακυρώνονται από αναθέτουσες αρχές που ασκούν µια ή 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόµου 11(Ι) του 
2006, για τις δραστηριότητες αυτές, έως ότου το εν λόγω άρθρο τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 76 του ίδιου Νόµου· 
 

8(β) του 91(Ι) του 
2010. 

(β) στους διαγωνισµούς µελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 
11(Ι) του 2006· 
 

 (γ) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες µε εκείνες 
που προβλέπονται στα άρθρα 11, 12 και 14 του παρόντος Νόµου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών. 
 

Προκηρύξεις. 75.–(1) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισµό µελετών, 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού µελετών. 
 

 (2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισµό µελετών αποστέλλουν 
προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 41 και πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής της. Εάν η γνωστοποίηση αυτή 
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δύναται να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο 
συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των παρεχόντων υπηρεσίες, οι 
πληροφορίες σχετικά µε την κατακύρωση του διαγωνισµού µελετών είναι δυνατόν να µην 
δηµοσιεύονται. 
 

 (3) Το άρθρο 42 που αφορά την εκούσια δηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµού 
εφαρµόζεται και στους διαγωνισµούς µελετών. 
 

Σύνταξη και 
λεπτοµέρειες 

δηµοσίευσης των 
προκηρύξεων για 

τους διαγωνισµούς 
µελετών. 

Παράρτηµα VI∆. 
 

76.–(1) Οι προκηρύξεις του άρθρου 75 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο Παράρτηµα VI∆, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή. 
 

 (2) Οι προκηρύξεις αυτές δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα εδάφια (2) έως (8) του άρθρου 
41.  
 

Μέσα επικοινωνίας. 77.–(1) Τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 48 εφαρµόζονται για όλες τις επικοινωνίες 
σχετικά µε τους διαγωνισµούς µελετών. 
 

 (2) Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα του 
συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς 
µελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου των µελετών και 
σχεδίων µόνο µετά την εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους. 
 

 (3) Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των 
µελετών και σχεδίων: 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΧ. 

(α) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των 
µελετών και σχεδίων µε ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων µερών. Επί πλέον, τα συστήµατα ηλεκτρονικής 
παραλαβής των µελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος ΙΧ. 
 

 (β) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθιερώσει µηχανισµό πιστοποίησης µε σκοπό 
τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για αυτά τα 
συστήµατα. 
 

Επιλογή των 
ανταγωνιζοµένων. 

78. Όποτε οι διαγωνισµοί µελετών συγκεντρώνουν περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων, 
οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αµερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στους 
διαγωνισµούς µελετών πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγµατικού 
ανταγωνισµού. 
 

Σύνθεση της κριτικής 
επιτροπής. 

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

Αποφάσεις της 
κριτικής επιτροπής. 

80.-(1) Η κριτική επιτροπή:  

 (α) Είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά την έκφραση γνώµης· 
 

 (β) εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µε τρόπο ανώνυµο 
και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισηµαίνονται στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού µελετών· 
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 (γ) καταχωρεί, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της, τις επιλογές στις 

οποίες προβαίνει ανάλογα µε τα υπέρ και τα κατά κάθε µελέτης, καθώς και τις 
παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που πρέπει να αποσαφηνισθεί· 
 

 (2) Η ανωνυµία πρέπει να τηρείται µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την 
κριτική επιτροπή. 
 

 (3) Οι υποψήφιοι δύναται να καλούνται, ενδεχοµένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις 
οποίες έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση 
οιουδήποτε στοιχείου της µελέτης. 
 

 (4) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των µελών της κριτικής επιτροπής 
και των υποψηφίων. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ  

ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 
 

Συµβάσεις των 
οποίων η εκτιµώµενη 
αξία είναι κατώτερη 

των κατωτάτων 
ορίων. 

81. Στις συµβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
Νόµου δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 11 έως 17 και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, 
εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 19, το 
Μέρος II εφαρµόζεται κατ’ αναλογίαν µε εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

 (α) Άρθρο 33(α)(i), ως προς την υποχρέωση ενηµέρωσης της Επιτροπής· 
 

 (β) άρθρο 38 (προκαταρκτική προκήρυξη)· 
 

9(α) του 91(Ι) του 
2010. 

(γ) άρθρο 40 (προκήρυξη ανάθεσης σύµβασης)· 
 

9(β) του 91(Ι) του 
2010. 

(δ) άρθρο 41 (σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων)· 
 

 (ε) άρθρο 43, εκτός του εδαφίου (7) (προθεσµίες)· 
 

 (στ) άρθρο 49(2), ως προς την προϋπόθεση κοινοποίησης του πρακτικού στην Επιτροπή, 
µετά από αίτηµά της· 
 

3(α) του 40(Ι) του 
2011. 

(ζ) άρθρο 61Α (αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών 
µεταφορών)· 
 

3(α) του 40(Ι) του 
2011. 

(η) άρθρο 61Β (Μεθοδολογία για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του οχήµατος)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

(θ) άρθρο 64(2) και (3) (υπόδειγµα παραχώρησης)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

(ι) άρθρο 65 (προθεσµία παραχώρησης)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

(ια) άρθρο 70(2) και (3) (δηµοσίευση παραχώρησης)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

(ιβ) άρθρο 71 (προθεσµίες)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

(ιγ) άρθρο 75(2) (προκήρυξη διαγωνισµού µελέτης)· 
 

3(β) του 40(Ι) του 
2011. 

 

(ιδ) άρθρο 76 (σύνταξη, δηµοσίευση κλπ). 
 

Προκήρυξη. 
 
 
 

Παράρτηµα Χ. 

82. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 84 και τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 39, για συµβάσεις που εµπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσες 
αρχές δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 
δύνανται δε να τις δηµοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
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περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Χ. 
 

Προθεσµίες. 
 

10(α) του 91(Ι) του 
2010. 

83.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσµία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται 
από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι µικρότερη των δεκατεσσάρων (14) 
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού για δηµοσίευσή της 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 

10(β) του 91(Ι) του 
2010. 

(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, που 
καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι µικρότερη των δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού για δηµοσίευσή της 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (β) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτόχρονα και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους 
να υποβάλουν τις προσφορές τους. Στην πρόσκληση, οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν 
την προθεσµία υποβολής των προσφορών η οποία δεν δύναται να είναι µικρότερη των 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. Η 
πρόσκληση συνοδεύεται από τα έγγραφα του διαγωνισµού και τα σχετικά 
συµπληρωµατικά έγγραφα. 
 

 
 

10(γ) του 91(Ι) του 
2010. 

(3) Στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, η προθεσµία υποβολής των 
υποψηφιοτήτων, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι 
µικρότερη των είκοσι οκτώ (28) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
για δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (4) Στους διαγωνισµούς µελετών, η προθεσµία υποβολής των µελετών, που καθορίζεται 
από τις αναθέτουσες αρχές, δεν δύναται να είναι µικρότερη των προθεσµιών που 
καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω. 
 

Συνοπτικές 
διαδικασίες. 

84.-(1) Για δηµόσιες συµβάσεις, των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν 
υπερβαίνει- 
 

11(α)(i) του 91(Ι) του 
2010. 

(α) Τις 2.000 ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύµβαση χωρίς 
να προηγηθεί η προβλεπόµενη από τον παρόντα Νόµο διαδικασία σύναψης σύµβασης· 
 

11(α)(ii) του 91(Ι) 
του 2010. 

(β) τις 15.000 ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή 
προφορικών προσφορών από περιορισµένο, κατά την κρίση της, αριθµό οικονοµικών 
φορέων· 
 

11(α)(iii) του 91(Ι) 
του 2010. 

(γ) τις 50.000 ευρώ, ή τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 όταν πρόκειται 
για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων, που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της 
επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύµβαση χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης µε βάση την ακόλουθη διαδικασία: 
 

 (i) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα του διαγωνισµού, τα οποία 
αποστέλλει, όπου είναι εφικτό, σε τουλάχιστον τέσσερις οικονοµικούς φορείς της 
αιτιολογηµένης επιλογής της. Η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισµού σε λιγότερους 
από τέσσερις οικονοµικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς.  
 
(ii) Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι µικρότερη των 
επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. 
 
(iii) Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής µέχρι την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των 
προσφορών. 
 

 (2) Καµία σύµβαση δεν δύναται να κατατµηθεί µε σκοπό την ευνοϊκή εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

11(β) του 91(Ι) του (3) Κάθε αναθέτουσα αρχή υποβάλλει ανά τρίµηνο, στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων 
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2010. Συµβάσεων, µε κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, κατάλογο όλων 
των συµβάσεων που συνήφθησαν, για ποσά πέραν των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.  
 

12 του 91(Ι) του 
2010. 

Ειδική διάταξη για 
συµβάσεις που 
αφορούν στην 

κάλυψη αναγκών της 
Κυπριακής 

Προεδρίας του 
Συµβουλίου της Ε.Ε.. 

84Α.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 84, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες που έχουν άµεση σχέση µε την προετοιµασία και 
διεκπεραίωση της προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία το δεύτερο εξάµηνο του 2012, και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός 
Φ.Π.Α., δεν υπερβάινει - 
 

 (α) τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη 
σύµβαση χωρίς να προηγείται δηµοσίευση προκήρυξης· 
 

 (β) τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή 
γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισµένο, κατά την κρίση της, αριθµό 
οικονοµικών φορέων· 
 

 (γ) τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 19, όταν πρόκειται για συµβάσεις 
προµηθειών ή υπηρεσιών, και τις εκατόν χιλιάδες (100.000) ευρώ, όταν πρόκειται για 
συµβάσεις έργων, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύµβαση χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης µε βάση την ακόλουθη διαδικασία:  
 

 (i) η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα του διαγωνισµού, τα οποία 
αποστέλλει, όπου είναι εφικτό, σε τουλάχιστον τέσσερις οικονοµικούς φορείς της 
αιτιολογηµένης επιλογής της. Η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισµού σε λιγότερους 
από τέσσερις οικονοµικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς·  
 

 (ii) η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι µικρότερη των 
επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης· και 
 

 (iii) οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής µέχρι την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των 
προσφορών. 

  
 ΜΕΡΟΣ IV – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Αδικήµατα. 85.-(1) Κάθε πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε 

πληροφορία, γραπτή ή προφορική που έχει περιέλθει εις γνώση του κατά τη διάρκεια της 
άσκησης των καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που του παρέχονται δυνάµει του 
παρόντος Νόµου είναι ένοχο αδικήµατος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται – 
 

 (α) Σε σχέση µε την ορθή άσκηση των καθηκόντων είτε αυτού είτε του άλλου προσώπου 
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή µε βάση ρητή οδηγία από αρµόδια αρχή· 
 

 (β) σε σχέση µε διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος ή για σκοπούς 
οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου. 
 

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

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

 (α) Να λάβει ή εκµαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόµενο στο εδάφιο (1) 
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις αυτού· ή 
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 (β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή µη, οποιασδήποτε αρχής, σώµατος ή 

επιτροπής ή οποιουδήποτε µέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αξιωµατούχο, κατά 
την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου σε σχέση µε οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίµηση 
ή οτιδήποτε έγινε σχετικό µε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης,  
 

 είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

 (4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις των 
εδαφίων (1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις 2000 λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

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

 ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Στατιστικές 
υποχρεώσεις. 

86. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων, το 
αργότερο µέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση σχετικά µε τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, οι οποίες έχουν συναφθεί από 
αυτές κατά το προηγούµενο έτος. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, ξεχωριστή στατιστική 
κατάσταση για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και τις 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το 
προηγούµενο έτος, την οποία καταρτίζει σύµφωνα µε το άρθρο 87. 
 

Περιεχόµενο 
στατιστικής 
κατάστασης. 

Παράρτηµα IV. 

87.-(1)(α) Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV, η 
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον- 
 

 (i) τον αριθµό και την αξία των συναφθεισών συµβάσεων που εµπίπτουν στο Μέρος ΙΙ του 
παρόντος Νόµου· 
 
(ii) τον αριθµό και τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει των 
παρεκκλίσεων από τη Συµφωνία. 
 

 (β) Στο µέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της 
παραγράφου (α) κατανέµονται ανάλογα µε- 
 

 
 

Παράρτηµα Ι. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

(i) τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων που χρησιµοποιήθηκαν· 
 
(ii) το είδος της σύµβασης (τα έργα που περιέχονται στο Παράρτηµα Ι, τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙ και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της 
ονοµατολογίας CPV) στα πλαίσια της κάθε µίας από τις διαδικασίες που 
χρησιµοποιήθηκαν 
 
(iii) την ιθαγένεια του οικονοµικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση. 
 

 (γ) Στην περίπτωση που οι συµβάσεις συνήφθησαν µέσω διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
κατανέµονται επιπλέον ανάλογα µε τις οριζόµενες στα άρθρα 32 και 33 περιστάσεις και 
διευκρινίζουν τον αριθµό και την αξία των συµβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος µέλος 
και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων. 
 

 
Παράρτηµα IV. 

(2) Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον- 
 

 (α) Τον αριθµό και την αξία των δηµόσιων συµβάσεων που συνήφθησαν, κατανεµηµένων 
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σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)· 
 

 (β) τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει των παρεκκλίσεων από τη 
Συµφωνία. 
 

 (3) Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της 
Συµφωνίας. 
 

 (4) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων δύναται να ζητά την υποβολή πρόσθετων 
πληροφοριών. 
 

Εξουσίες Αρµόδιας 
Αρχής ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων. 
 

88. Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων έχει εξουσία-  
 

 (α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές, µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· 
 

 (β) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και των 
κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού·  
 

 (γ) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τις ανακοινώσεις της Επιτροπής· 
 

 (δ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή 
εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόµο. 
 

Κανονισµοί. 89.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισµούς, που δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για τον καθορισµό κάθε θέµατος που χρήζει ή 
είναι δεκτικό καθορισµού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισµοί 
δύναται να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα θέµατα: 
 
(α) τη σύσταση και λειτουργία αρµοδίων οργάνων χειρισµού διαγωνισµών· 
 
(β) τις διοικητικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των διαδικασιών που 
προβλέπονται στο παρόντα Νόµο· 
 
(γ) τη ρύθµιση ειδικών διαδικασιών που αναφέρονται στον Νόµο όπως η σύναψη 
συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα και συµφωνίες-πλαίσιο. 
 

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

Ιεραρχική προσφυγή 
κατά πράξης ή 
απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής. 
 

90. Καταργήθηκε µε το 13 του 91(Ι) του 2010. 
 

∆ιατάγµατα. 
Παραρτήµατα. 

 

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

Αναθεώρηση των 
κατωτάτων ορίων. 

92.-(1) Τα κατώτατα όρια τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 19, 20, 21, 38, 62, 69 και 73 
του παρόντος Νόµου ισχύουν όπως εκάστοτε αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κατώτατα όρια 
που καθορίζονται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, εφόσον τα όρια αυτά 
αναθεωρούνται από την Επιτροπή µε Κοινοτικό Κανονισµό που εκδίδεται δυνάµει του 
άρθρου 78 της ίδιας Οδηγίας.  
 

 (2) Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων ενηµερώνει τις αναθέτουσες αρχές για την 
εκάστοτε αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων που καθορίζονται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών που πραγµατοποιείται κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (1).  
 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόµου. 

14(α)(β) του 91(Ι) 
του 2010. 

 

93.- Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 

Κατάργηση. 
101(Ι) του 2003 

23(Ι) του 2004 
181(Ι) του2004. 

 

94. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου οι περί της Σύναψης 
Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµοι του 2003 µέχρι (Αρ.2) του 2004 
καταργούνται: 

15 του 91(Ι) του 
2010. 

 
…(Ι) του 2010. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους IV των υπό αναφορά νόµων παραµένουν σε ισχύ έως 
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τοµέα της 
Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµου του 2010. 
 

Μεταβατικές 
∆ιατάξεις. 

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

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

 (2) Μέχρι την έκδοση κανονισµών δυνάµει του παρόντος Νόµου, τυγχάνουν εφαρµογής, 
ανάλογα µε την περίπτωση και στον βαθµό που δε συγκρούονται µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, οι κανονισµοί που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 
 

16 του 91(Ι) του 
2010. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου και 
λήξη της ισχύος του 

άρθρου 12. 

16. (1) Με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόµου 
άρχεται µε τη δηµοσίευσή του στην επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
 (2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 άρχεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) και λήγει 
την 31 ∆εκεµβρίου του 2012. 
 

 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(Άρθρα 2, 20 και 87) 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΩΝ (1) 

 
    ΝΑCE(1)  

 Τίτλος Στ   Κατασκευές 

Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή 
Σηµειώσεις 

 
Κωδικός CPV 
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45  

 

Κατασκευές Το τµήµα περιλαµβάνει: 
Νέες κατασκευές, 
αποκατάσταση και συνήθεις 
επισκευές 
 

45000000 

 
45.1 

 
 

Προετοιµασία 
εργοταξίου 
 

 
45100000 

  

45.11 Κατεδάφιση 
κτιρίων και 
εκτέλεση 
χωµατουργικών 
εργασιών 

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

45110000 

  

45.12 
 

∆οκιµαστικές 
γεωτρήσεις 

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
 
– δοκιµαστικές διατρήσεις 
και γεωτρήσεις καθώς και 
πυρηνοληψία για 
κατασκευαστικούς, 
γεωφυσικούς, γεωλογικούς 
ή συναφείς σκοπούς 
 
Η τάξη αυτή δεν 
περιλαµβάνει: 
 
– γεώτρηση φρεατίων 
άντλησης πετρελαίου ή 
φυσικού αερίου, βλέπε 
11.20 
 
– γεώτρηση φρεατίων 
ύδατος, βλέπε 45.25 

45120000 
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– διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 
45.25 
 
– αναζήτηση κοιτασµάτων 
πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, γεωφυσική, 
γεωλογική και σεισµική 
έρευνα, βλέπε 74.20 
 

 

45.2 

 

Κατασκευή 
πλήρων κτιρίων 
και τεχνικών 
έργων ή µερών 
τους· έργα 
πολιτικού 
µηχανικού 
 

 

45200000 

(¹) Σε περίπτωση διϊσταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και NACE, εφαρµόζεται η ονοµατολογία NACE. 
 

ΝΑCE (¹) 
 

 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 
Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή Σηµειώσεις Κωδικός CPV 

 

  
45.21 

 
Κατασκευή 
κτιρίων και 
τεχνικών έργων 
πολιτικού 
µηχανικού 

 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
 
- Κατασκευή κάθε τύπου 
κτιρίων 
- Κατασκευή τεχνικών 
έργων πολιτικού µηχανικού: 
- γεφυρών 
(περιλαµβανοµένων και των 
γεφυρών για 
υπερυψωµένους 
αυτοκινητόδροµους), 
κοιλαδογεφυρών, σηράγγων 
και υπογείων διαβάσεων 
- αγωγών και γραµµών 
επικοινωνιών και παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος για 
µεγάλες αποστάσεις 
- αγωγών και γραµµών 
επικοινωνιών και παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος για 
αστικά κέντρα· βοηθητικών 
αστικών έργων 
- συναρµολόγηση και 
ανέγερση 
προκατασκευασµένων 
κατασκευών στο εργοτάξιο 
Η τάξη αυτή δεν 
περιλαµβάνει: 
- υπηρεσίες συναφείς µε την 
άντληση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, βλέπε 
11.20 
- ανέγερση πλήρων 
προκατασκευασµένων 
κατασκευών από τµήµατα 

 
45210000 
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ιδίας κατασκευής που δεν 
είναι από σκυρόδεµα, βλέπε 
τµήµατα 20, 26 και 28 
- κατασκευαστικά έργα 
(εκτός από κτίρια) σταδίων, 
κολυµβητηρίων, 
γυµναστηρίων, γηπέδων 
τένις, γηπέδων γκολφ και 
λοιπών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, βλέπε 
45.23, εγκαταστάσεις 
παροχών σε κτίρια, βλέπε 
45.3 
- αποπεράτωση κτιρίων, 
βλέπε 45.4 
- δραστηριότητες 
αρχιτέκτονος και πολιτικού 
µηχανικού, βλέπε 74.20 
- διαχείριση 
κατασκευαστικών έργων, 
βλέπε 74.20 
 

  

45.22 Κατασκευή 
στεγών και 
δοµικών 
σκελετών 
κτιρίων 

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- κατασκευή στεγών 
- τοποθέτηση επικαλύψεων 
στεγών 
- στεγάνωση 
 

45220000 

  

45.23 Κατασκευή 
αυτοκινητοδρόµ
ων, οδών, 
αεροδροµίων και 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

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

45230000 

ΝΑCE (¹) 
 

 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 

Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή 
Σηµειώσεις 

 
Κωδικός CPV 

 
 45.24 Κατασκευή 

υδραυλικών και 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
κατασκευή: 

45240000 
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λιµενικών έργων - υδάτινων οδών, λιµενικών 
και ποτάµιων έργων, 
λιµένων σκαφών αναψυχής 
(µαρίνες), κλεισιάδων κ.λ.π. 
- φραγµάτων και 
αναχωµάτων 
- βυθοκορήσεις 
- υποβρύχια έργα 
 

  

45.25 Εκτέλεση 
λοιπών 
κατασκευαστι-
κών εργασιών 
ειδικής φύσης 

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

45250000 

 

 
45.3 

 
 

 Εγκαταστάσεις 
παροχών σε 
κτίρια 

  
45300000 

  

 
45.31 

 
Καλωδιώσεις και 
ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 

 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
εγκατάσταση σε κτίρια και 
άλλες κατασκευές: 
– ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
και εξαρτηµάτων 
– συστηµάτων 
τηλεπικοινωνίας 
– ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων θέρµανσης 
– οικιακών κεραιών και 
σηµατοληπτών 
– συστηµάτων συναγερµού 

 
45310000 
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πυρκαγιάς 
– συστηµάτων 
αντιδιαρρηκτικού 
συναγερµού 
– ανελκυστήρων και 
κυλισµένων κλιµάκων 
– αλεξικέραυνων κ.λ.π. 
 

ΝΑCE (¹) 
 Τίτλος ΣΤ   Κατασκευές 
Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή Σηµειώσεις Κωδικός CPV 

 

  
45.32 

 
Μονώσεις 

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

 
45320000 
 

  

 
45.33 

 
Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις 

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

 
45330000 

  

 
45.34 

 
Λοιπές 
εγκαταστάσεις 
παροχών σε 
κτίρια 

 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- εγκατάσταση συστηµάτων 
φωτισµού και 
σηµατοδότησης οδών, 
σιδηροδρόµων, 
αεροδροµίων και λιµένων 
- εγκατάσταση σε κτίρια ή 
άλλες κατασκευές 
εξαρτηµάτων και µόνιµων 
προσαρτηµάτων που δεν 
κατατάσσονται αλλού 
 

 
45340000 

 45.4 
 Αποπεράτωση 

κτιρίων 
 

 
 
45400000 

  
 

45.41 
Επιχρίσεις 
κονιαµάτων 

 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 

 
45410000 
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 - επίχριση σε κτίρια ή άλλες 
κατασκευές εσωτερικών και 
εξωτερικών 
γυψοκονιαµάτων ή 
γυψοµαρµαροκονια-µάτων 
(στόκου), 
περιλαµβανοµένων και των 
λεπτών πήχεων που 
χρησιµοποιούνται ως βάση 
για το κονίαµα 

  

 
45.42 

 
Λεπτοξυλουργι-
κές εργασίες 
 

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

 
45420000 

ΝΑCE (¹) 
Τίτλος ΣΤ Κατασκευές 

Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή Σηµειώσεις Κωδικός CPV 

 

  
45.43 

 
Επενδύσεις 
δαπέδων και 
τοίχων 

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

 
45430000 
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45.44 Χρωµατισµοί και 
τοποθέτηση 
υαλοπινάκων 

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χρωµατισµούς 
κτιρίων  
- χρωµατισµούς έργων 
πολιτικού µηχανικού 
- τοποθέτηση υαλοπινάκων, 
καθρεπτών κλπ 
Η τάξη αυτή δεν 
περιλαµβάνει: 
 
– τοποθέτηση παραθύρων, 
βλέπε 45.42 
 

45440000 

  

 
45.45 

 
Λοιπές εργασίες 
αποπεράτωσης 
κτιρίων 

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

 
45450000 

 

 
45.5 

  
Εκµίσθωση 
εξοπλισµού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, 
µαζί µε το 
χειριστή 
 

 

 
45500000 

  

 
45.50 

 
Εκµίσθωση 
εξοπλισµού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, 
µαζί µε το 
χειριστή 
 

 
Η τάξη αυτή δεν 
περιλαµβάνει: 
- εκµίσθωση µηχανηµάτων 
και εξοπλισµού κατασκευών 
και κατεδαφίσεων χωρίς 
χειριστή, βλέπε 71.32 
 

 

(¹) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990. σ. 1)· κανονισµός 
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 83 της 
3.4.1993. σ. 1). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Άρθρα 2, και 87) 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
ΤΟΥ ΟΡΟΥ «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α (¹) 
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(Άρθρα 19, 22, 24, 32, 38 και 73) 
 

Κατηγορίες 

Ονοµασία των υπηρεσιών Αριθµοί αναφοράς 
CPC (¹) 

 
Αριθµοί 

αναφοράς CPV 
 

1 Υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευών 

6112, 6122, 633, 886 Από 50100000 έως 
50982000 (εκτός 
50310000 έως 
50324200 και 
50116510-9, 
50190000-3, 
50229000-6, 
50243000-0) 
 

2 Υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών 
(²), συµπεριλαµβανοµένων των 
υπηρεσιών θωρακισµένων 
οχηµάτων και των υπηρεσιών 
ταχείας αποστολής εγγράφων ή 
µικροδεµάτων, εξαιρούµενης της 
µεταφοράς ταχυδροµείου 
αλληλογραφίας 
 

 Από 60112000-6 
έως 60129300-1 
(εκτός 60121000 
έως 60121600, 
60122200-1, 
60122230-0), και 
από 64120000-3 
έως 64121200-2 
 

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

 Από 62100000-3 
έως 62300000-5 
(εκτός 62121000-6, 
62221000-7) 
 

4 Χερσαία (²) και αεροπορική 
µεταφορά ταχυδροµείου 

 60122200-1, 
60122230-0 
62121000-6, 
62221000-7 
 

5 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες  Από 64200000-8 
έως 64228200-2, 
72318000-7, και 
από 72530000-9 
έως 72532000-3 
 

6 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: 
α) υπηρεσίες ασφαλίσεων 
β) τραπεζικές και επενδυτικές 
υπηρεσίες (³) 

ex. 81, 812, 814 Από 66100000-1 
έως 66430000-3 
και από 67110000-
1 έως 67262000-1 
(³) 
 

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες 

84 Από 50300000-8 
έως 50324200-4, 
από 72100000-6 
έως 72591000-4 
(εκτός 72318000-7 
και από 72530000-
9 έως 72532000-3) 
 

8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 
(4) 

85 Από 73000000-2 
έως 73300000-5 
(εκτός 73200000-4, 
73210000-7, 
7322000-0) 
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9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού 
ελέγχου και τήρησης λογιστικών 
βιβλίων 
 

862 Από 74121000-3 
έως 74121250-0 
 

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και 
δηµοσκοπήσεων 

864 Από 74130000-9 
έως 74133000-0, 
και 74423100-1, 
74423110-4 
 

11 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε 
θέµατα διαχείρισης (5) και 
συναφείς υπηρεσίες 

865, 866 Από 73200000-4 
έως 73220000-0, 
από 74140000-2 
έως 74150000-5 
(εκτός 74142200-
8), και 74420000-
9, 74421000-6, 
74423000-0, 
74423200-2, 
74423210-5, 
74871000-5, 
93620000-0 
 

(¹) Σε περίπτωση διϊσταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και CPC, εφαρµόζεται η ονοµατολογία CPC. 
 

Κατηγορίες 

Ονοµασία των υπηρεσιών Αριθµοί αναφοράς 
CPC (¹) 

 
Αριθµοί 

αναφοράς CPV 
 

 
12 

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

 
867 

 
Από 74200000-1 
έως 74276400-8, 
και  
από 74310000-5 
έως 74323100-0, 
και  
74874000-6 
 

 
13 

 
∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες 
 

 
871 

 
Από 74400000-3 
έως 74422000-3 
(εκτός 74420000-9 
και 74421000-6) 
 

 
14 

 
Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων 
και υπηρεσίες διαχείρισης 
ακινήτων  
 

 
874, 82201 έως 82206 

 
Από 70300000-4 
έως 70340000-6, 
και από 74710000-
9 έως 74760000-4 
 

 
15 

 
Υπηρεσίες εκδόσεων και 
εκτυπώσεων έναντι αµοιβής ή 
βάσει σύµβασης 
 

 
88442 

 
Από 78000000-7 
έως 78400000-1 
 

 
16 

 
Υπηρεσίες αποκοµιδής 
απορριµµάτων: υπηρεσίες 
αποχέτευσης και συναφείς 

 
94 

 
Από 90100000-8 
έως 90320000-6, 
και 50190000-3, 
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υπηρεσίες 
 

50229000-6, 
50243000-0 
 

(1) Ονοµατολογία CPC (προσωρινή µορφή), που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. 
 
(2) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18. 
 
(3) Με εξαίρεση τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη 
µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές 
τράπεζες. 
 
Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη µίσθωση, µε οιουσδήποτε 
χρηµατοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση 
δικαιωµάτων επ’ αυτών· ωστόσο, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, προηγουµένως 
ή κατόπιν της σύµβασης αγοράς ή µίσθωσης, υπό οιαδήποτε µορφή, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος Νόµου. 
 
(4) Με εξαίρεση τις συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσµατα των οποίων 
ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητας της, εφόσον 
η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ’ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. 
 
(5) Mε εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β 
 

(Άρθρα 19, 23, 24, 40 και 73) 
 
Κατηγορίες 

Ονοµασία των υπηρεσιών Αριθµοί αναφοράς 
CPC  

 
Αριθµοί αναφοράς CPV 

 
 

 
17 

 
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων 
 

 
64 

 
Από 55000000-0 έως 55524000-9, 
και από 93400000-2 έως 93411000-2 
 

 
18 

 
Υπηρεσίες σιδηροδροµικών 
µεταφορών 
 

 
711 

 
60111000-9, και από 60121000-2 
έως 60121600-8 
 

 
19 

 
Υπηρεσίες υδάτινων 
µεταφορών 
 

 
72 

 
 
Από 61000000-5 έως 61530000-9, 
και από 63370000-3 έως 63372000-7 
 

 
20 

 
Βοηθητικές και επικουρικές 
υπηρεσίες µεταφορών 

 
74 

 
62400000-6, 62440000-8, 62441000-
5, 62450000-1, από 63000000-9 έως 
63600000-5 (εκτός 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7), και 
74322000-2, 93610000-7 
 

 
21 

 
Νοµικές Υπηρεσίες 

 
861 

 
Από 74110000-3 έως 74114000-1 
 

 
22 

 
Υπηρεσίες τοποθέτησης και 
προµήθειας προσωπικού (1) 

 
872 

 
Από 74500000-4 έως 74540000-6 
(εκτός 74511000-4), και από 
95000000-2 έως 95140000-5 
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23 

 
Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, εξαιρουµένων 
των υπηρεσιών 
θωρακισµένων οχηµάτων 
 

 
873 (εκτός 87304) 

 
Από 74600000-5 έως 74620000-1 
 

 
24 

 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης 
 

 
92 

 
Από 80100000-5 έως 80430000-7 
 

 
25 

 
Κοινωνικές και 
υγειονοµικές υπηρεσίες 
 

 
93 

 
74511000-4, και από 85000000-9 
έως 85323000-9 (εκτός 85321000-5 
και 85322000-2) 
 

 
26 

 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές υπηρεσίες (2) 
 

 
96 

 
Από 74875000-3 έως 74875200-5, 
και από 92000000-1 έως 92622000-7 
(εκτός 92230000-2) 
 

 
27 

 
Λοιπές υπηρεσίες (1)(2) 
 

 
 

(1) Με εξαίρεση τις συµβάσεις εργασίας. 
 
(2) Με εξαίρεση τις συµβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συµπαραγωγής υλικού προγραµµάτων από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς και τις συµβάσεις χρόνου µετάδοσης. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Άρθρο 2) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ(1) ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 

 
1. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου 
2. Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 
3. Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
4. Ειδικό Ταµείο Παραχώρησης Επιδόµατος ∆ιακίνησης Αναπήρων 
5. Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 
6. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
7. Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών 
8. Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
9. Εφοριακό Συµβούλιο 
10. Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου 
11. Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
12. Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας 
13. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
14. Κεντρικό Ταµείο Αδειών 
15. Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 
16. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
17. Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 
18. Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως Γης 
19. Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
20. Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου 
21. Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας 
22. Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης 
23. Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 
24. Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου 
25. Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης 
26. Πανεπιστήµιο Κύπρου 
27. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου 
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28. Συµβούλια Αποχετεύσεων (Αγίας Νάπας, Λάρνακας, Λεµεσού, Αµαθούντας, Λευκωσίας, Παραλιµνίου, 
Πάφου) 
29. Συµβούλια Σφαγείων 
30. Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων 
31. Σχολικές Εφορείες 
32. Ταµείο Ευηµερίας Εθνοφρουρού 
33. Ταµείο Θήρας  
34. Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής 
35. Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
36. Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 
37. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
 
(1) Ο πιο πάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Ο Νόµος εφαρµόζεται υποχρεωτικά από όλους τους Οργανισµούς 
που πληρούν τα κριτήρια για τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που καθορίζονται στο άρθρο 2 έστω και αν δεν 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

(Άρθρα 19(1)1, 73(2) και 87(1),(2)) 
  

1. (α) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 
 
(β) Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης 
 
2. Υπουργικό Συµβούλιο 
3. Βουλή των Αντιπροσώπων 
4. ∆ικαστική Υπηρεσία  
5. Νοµική Υπηρεσία 
6. Ελεγκτική Υπηρεσία 
7. Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
9. Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 
11. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
12. Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
13. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
14. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
15. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 
16. Γραφείο Προγραµµατισµού  
17. Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας  
18. Υπουργείο Άµυνας 
19. (α) Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 
(β) Τµήµα Γεωργίας  
 
(γ) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  
 
(δ) Τµήµα ∆ασών  
 
(ε) Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 
 
(στ) Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης  
 
(ζ) Μετεωρολογική Υπηρεσία 
 
(η) Τµήµα Αναδασµού  
 
(θ) Υπηρεσία Μεταλλείων  
 
(ι) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  
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(ια) Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  
 
20. (α) Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 
 
(β) Αστυνοµία  
 
(γ) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου  
 
(δ) Τµήµα Φυλακών  
 
21. (α) Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
 
(β) Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 
 
22. (α) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
(β) Τµήµα Εργασίας  
 
(γ) Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 
(δ) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας  
 
(ε) Κέντρο Παραγωγικότητας  
 
(στ) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου  
 
(ζ) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο  
 
(η) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 
 
(θ) Υπηρεσία Βιοµηχανικών Σχέσεων  
 
23. (α) Υπουργείο Εσωτερικών 
 
(β) Επαρχιακές ∆ιοικήσεις  
 
(γ) Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως  
 
(δ) Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως  
 
(ε) Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  
 
(στ) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών  
 
(ζ) Πολιτική Άµυνα 
 
(η) Υπηρεσία Ασύλου 
 
(θ) Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων  
 
24. Υπουργείο Εξωτερικών 
25. (α) Υπουργείο Οικονοµικών 
 
(β) Τελωνεία 
 
(γ) Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 
 
(δ) Στατιστική Υπηρεσία  
 
(ε) Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών  
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(στ) Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού  
 
(ζ) Τυπογραφείο  
 
(η) Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής  
 
26. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
27. (α) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
 
(β) Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων  
 
(γ) Τµήµα Αρχαιοτήτων  
 
(δ) Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας  
 
(ε) Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας  
 
(στ) Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών  
 
(ζ) Τµήµα Οδικών Μεταφορών  
 
(η) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών  
 
(θ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
 
28. (α) Υπουργείο Υγείας 
 
(β) Φαρµακευτικές Υπηρεσίες  
 
(γ) Γενικό Χηµείο  
 
(δ) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 
 
(ε) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες  
 
(στ) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  
 
1 Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αρχές που 
µνηµονεύονται ενδεικτικά στο παρόν Παράρτηµα και, στο µέτρο που δεν έχουν επέλθει διορθώσεις ή 
τροποποιήσεις ή τροπολογίες, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ1 
 

Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο, γαίες και λίθοι, γύψος, ασβέστης και τσιµέντα 
Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύµατα µεταλλουργίας, σκωρίες και τέφρες 
Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά 
κεριά µε εξαίρεση: 
ex 27.10: ειδικά καύσιµα κινητήρων 
 
Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χηµικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιµων µετάλλων, των 

                                                 
1 Το µόνο αυθεντικό κείµενο όσον αφορά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου είναι το περιεχόµενο στο 
παράρτηµα Ι σηµείο 3 της Συµφωνίας. 
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ραδιενεργών στοιχείων, των µετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων µε εξαίρεση: 
ex 28.09: εκρηκτικά 
ex 28.13: εκρηκτικά 
ex 28.14: δακρυγόνα αέρια 
ex 28.28: εκρηκτικά 
ex 28.32: εκρηκτικά 
ex 28.39: εκρηκτικά 
ex 28.50: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 28.51: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 28.54: εκρηκτικά 
 
Κεφάλαιο 29: Χηµικά προϊόντα οργανικά µε εξαίρεση: 
ex 29.03: εκρηκτικά 
ex 29.04: εκρηκτικά 
ex 29.07: εκρηκτικά 
ex 29.08: εκρηκτικά 
ex 29.11: εκρηκτικά 
ex 29.12: εκρηκτικά 
ex 29.13: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.14: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.15: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.21: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.22: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.23: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.26: εκρηκτικά 
ex 29.27: τοξικολογικά προϊόντα 
ex 29.29: εκρηκτικά 
 
Κεφάλαιο 30: Φαρµακευτικά προϊόντα 
Κεφάλαιο 31: Λιπάσµατα 
Κεφάλαιο 32: ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα, τανίνες και τα παράγωγα αυτών, χρωστικές ύλες, χρώµατα, 
χρώµαταεπίχρισης, βερνίκια και βαφές, στόκοι, µελάνια 
Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και 
καλλυντικά παρασκευασµένα 
Κεφάλαιο 34: Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβα), 
παρασκευάσµατα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασµένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόµοια 
είδη, πάστες προπλασµάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής» 
 
Κεφάλαιο 35: Λευκωµατώδεις ύλες, κόλλες, ένζυµα 
Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και κινηµατογραφικά προϊόντα 
Κεφάλαιο 38: ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών µε εξαίρεση: 
ex 38.19: τοξικολογικά προϊόντα 
 
Κεφάλαιο 39: Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήµατα 
από τις ύλες αυτές µε εξαίρεση: 
ex 39.03: εκρηκτικά 
 
Κεφάλαιο 40: Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ µε 
εξαίρεση: 
ex 40.11: λάστιχα αυτοκινήτων (εκτός από τη Σουηδία) 
 
Κεφάλαιο 41: ∆έρµατα και σκύτη 
Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήµατα από δέρµα, είδη σαγµατοποιίας και σελοποιίας, είδη ταξιδιού, τσάντες και 
παρόµοια είδη, τεχνουργήµατα από έντερα 
 
Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρµατα και γουναρικά, γουνοδέρµατα τεχνητά 
Κεφάλαιο 44: Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 
Κεφάλαιο 45: Φελλός και τεχνουργήµατα από φελλό 
Κεφάλαιο 46: Τεχνουργήµατα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας 
Κεφάλαιο 47: Ύλες χρησιµοποιούµενες στην κατασκευή του χαρτιού 
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Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 
Κεφάλαιο 49: Είδη βιβλιοπωλείου και προϊόντα γραφικών τεχνών 
Κεφάλαιο 65: Καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών 
Κεφάλαιο 66: Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (µπαστούνια), µαστίγια και τα µέρη αυτών 
 
Κεφάλαιο 67: Φτερά και πούπουλα κατεργασµένα και είδη από φτερά ή πούπουλα, τεχνητά άνθη, 
τεχνουργήµατα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 
 
Κεφάλαιο 68: Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, µαρµαρυγία και ανάλογες ύλες 
 
Κεφάλαιο 69: Προϊόντα κεραµευτικής 
Κεφάλαιο 70: Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί  
 
Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι και παρόµοιοι, πολύτιµα µέταλλα, µέταλλα 
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές· αποµιµήσεις κοσµηµάτων 
 
Κεφάλαιο 73: Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 
Κεφάλαιο 74: Χαλκός 
Κεφάλαιο 75: Νικέλιο 
Κεφάλαιο 76: Αργίλιο 
Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο, βηρύλλιο 
Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος 
Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος 
Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος 
Κεφάλαιο 81: Άλλα κοινά µέταλλα 
Κεφάλαιο 82: Εργαλεία, είδη µαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά µέταλλα 
µε εξαίρεση: 
ex 82.05: εργαλεία 
ex 82.07: τεµάχια εργαλείων 
 
Κεφάλαιο 83: ∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα 
Κεφάλαιο 84: Λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις µε εξαίρεση: 
ex 84.06: κινητήρες 
ex 84.08: άλλες συσκευές πρόωσης 
ex 84.45: µηχανές 
ex 84.53: αυτόµατες µηχανές επεξεργασίας πληροφοριών 
ex 84.55: τεµάχια της τάξης 84.53 
ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες 
 
Κεφάλαιο 85: Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείµενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων µε εξαίρεση: 
ex 85.13: τηλεπικοινωνία 
ex 85.15: συσκευές διαβίβασης 
 
Κεφάλαιο 86: Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές γραµµές, µη ηλεκτρικές συσκευές σηµατοδότησης για τις 
γραµµές συγκοινωνιών µε εξαίρεση: 
ex 86.02: ηλεκτράµαξες σιδηροδρόµων τεθωρακισµένες 
ex 86.03: λοιπές σιδηροδροµικές άµαξες τεθωρακισµένες 
ex 86.05: βαγόνια τεθωρακισµένα 
ex 86.06: βαγόνια εργαστήρια 
ex 86.07: βαγόνια 
 
Κεφάλαιο 87: Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα χερσαίων µεταφορών µε εξαίρεση: 
ex 87.08: άρµατα µάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισµένα 
ex 87.01: ελκυστήρες 
ex 87.02: στρατιωτικά οχήµατα 
ex 87.03: αυτοκίνητα επισκευών 
ex 87.09: µοτοσικλέτες 
ex 87.14: ρυµουλκούµενα 
 
Κεφάλαιο 89: Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα µε εξαίρεση: 
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ex 89.01 πολεµικά πλοία 
 

Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηµατογραφίας, µέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, 
όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής µε εξαίρεση: 
ex 90.05: διόπτρες 
ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ 
ex 90.14: τηλέµετρα 
ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης 
ex 90.11: µικροσκόπια 
ex 90.17: ιατρικά όργανα 
ex 90.18: συσκευές µηχανοθεραπείας 
ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής 
ex 90.20: συσκευές ακτινών Χ 
 
Κεφάλαιο 91: Ωρολογοποιία 
Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση, µέρη και εξαρτήµατα των οργάνων και συσκευών 
αυτών 
 
Κεφάλαιο 94: Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 
µε εξαίρεση: 
ex 94.01Α: καθίσµατα αεροσκαφών 
 
Κεφάλαιο 95: Ύλες προς λάξευση και χύτευση, κατεργασµένες (συµπεριλαµβανοµένων των τεχνουργηµάτων) 
 
Κεφάλαιο 96: Τεχνουργήµατα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, είδη για το πουδράρισµα και κόσκινα 
 
Κεφάλαιο 97: Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης και αθλητισµού 
Κεφάλαιο 98: Τεχνουργήµατα διάφορα 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α 

 
(Άρθρα 41 και 43) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 

 
1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής·  
2. Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής· 
3. ∆ιεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο ∆ιαδίκτυο (URL)· 
4. Αριθµός(-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV· 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν 
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση 
συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες δύνανται 
να λαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, 
προστασία της απασχόλησης και συνθήκες εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να 
εκτελεσθεί η σύµβαση. 
 
2. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που δύναται να ανατεθεί µόνο σε 
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων 
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εργασίας. 
 
3. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης· σε περίπτωση που το 
έργο υποδιαιρείται σε πολλά τµήµατα, βασικά χαρακτηριστικά των τµηµάτων αυτών σε σχέση µε το έργο· 
εφόσον είναι διαθέσιµη, εκτίµηση του κόστους στο οποίο θα κυµαίνονται οι προβλεπόµενες εργασίες· αριθµός(-
οί) αναφοράς της ονοµατολογίας. 
 
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθµός(-οί) 
αναφοράς της ονοµατολογίας. 
 
Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόµενο συνολικό ποσό των αγορών για κάθε µία από τις 
κατηγορίες υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙ Α· αριθµός(-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας. 
 
4. Προσωρινές ηµεροµηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συµβάσεων, 
σε περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 
 
5. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο. 
 
6. Ενδεχοµένως, άλλες πληροφορίες. 
 
7. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η 
δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 
 
8. ∆ιευκρίνιση εάν η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη συµφωνία. 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες µε διαπραγµάτευση: 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας 
αρχής. 
 
2. Ενδεχοµένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που δύναται να ανατεθεί µόνο σε 
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων 
εργασίας. 
 
3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύµβασης. 
 
β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσµένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών 
διαδικασιών και των διαδικασιών µε διαπραγµάτευση). 
 
γ) ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο. 
 
δ) ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών. 
 
ε) Ενδεχοµένως, χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή µε 
διαπραγµάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 32, εδάφιο (1)(α)]. 
 
4. Τύπος της σύµβασης. 
 
5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των υπηρεσιών. 
 
6. α) Συµβάσεις δηµοσίων έργων: 
 
- φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε 
δικαιώµατα προαιρέσεως για την ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό 
χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων. Εάν το 
έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τµήµατα, αναφορά της τάξης µεγέθους των διαφόρων τµηµάτων· 
αριθµός(-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας, 
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- πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση 
µελετών, 
 
- στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, 
η συνολική εκτιµώµενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο µέτρο 
του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα συναφθούν. 
 
β) ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
 
- φύση των ζητουµένων προϊόντων, µε επισήµανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, 
χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή για συνδυασµό αυτών, αριθµός αναφοράς της 
ονοµατολογίας· ποσότητα των ζητούµενων προϊόντων, µε αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για 
συµπληρωµατικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωµάτων, καθώς και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων, αριθµός(-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας, 
 
- σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ή ανανεώσιµων συµβάσεων εντός δεδοµένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν 
είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα των επόµενων δηµόσιων συµβάσεων για τις προβλεπόµενες αγορές 
προµηθειών, 
 
- στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, 
η συνολική εκτιµώµενη αξία των προµηθειών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο µέτρο 
του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα συναφθούν. 
 
γ) ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 
 
- κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθµός(-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας· ποσότητα των υπηρεσιών 
που θα παρασχεθούν· να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για συµπληρωµατικές 
αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς 
και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων· σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ή ανανεώσιµων συµβάσεων εντός 
δεδοµένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα των επόµενων δηµόσιων συµβάσεων 
για τις προβλεπόµενες αγορές υπηρεσιών. 
 
Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η 
συνολική εκτιµώµενη αξία των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο µέτρο του 
δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα συναφθούν. 
 
- να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία. 
 
Μνεία των εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 
 
- να διευκρινίζεται αν τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά 
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 
7. Εάν οι συµβάσεις υποδιαιρούνται σε τµήµατα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονοµικούς φορείς να 
υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τµήµατα. 
 
8. Προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων/προµηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύµβασης 
έργων/προµηθειών/υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσµία έναρξης των έργων ή προθεσµία έναρξης ή παράδοσης 
των προµηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών. 
 
9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 
 
10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. 
 
11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 
 
α) ονοµασία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της 
υπηρεσίας από την οποία δύνανται να ζητούνται τα έγγραφα διαγωνισµού και τα συµπληρωµατικά έγγραφα της 
σύµβασης, 
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β) κατά περίπτωση, προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αυτών, 
 
γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωµής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων. 
 
12. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην 
περίπτωση υλοποίησης δυναµικού συστήµατος αγορών (ανοικτές διαδικασίες). 
 
β) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής (κλειστές και µε διαπραγµάτευση 
διαδικασίες). 
 
γ) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. 
 
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. 
 
13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 
 
α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, 
 
β) ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 
 
14. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις. 
 
15. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 
 
16. Ενδεχοµένως, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, στην 
οποία κατακυρώνεται η σύµβαση. 
 
17. Κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων τα οποία ενδέχεται να 
επιφέρουν τον αποκλεισµό τους, και απαιτούµενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπίπτουν 
στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισµό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά µε την προσωπική 
κατάσταση του οικονοµικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των 
ελάχιστων όρων οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονοµικός φορέας. Ελάχιστο 
επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχοµένως απαιτούνται. 
 
18. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο: αριθµός, ενδεχοµένως, µέγιστος προβλεπόµενος αριθµός των οικονοµικών 
φορέων που θα συµµετάσχουν, προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, µε διευκρίνιση, ενδεχοµένως, 
των λόγων που δικαιολογούν διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών. 
 
19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού, να αναφέρεται, ενδεχοµένως, η χρησιµοποίηση διαδικασίας µε διαδοχικές φάσεις προκειµένου να 
µειώνεται προοδευτικά ο αριθµός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών. 
 
20. Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των 
υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συµµετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγµατευτούν: 
να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθµός και, κατά περίπτωση, ο µέγιστος αριθµός υποψηφίων που προβλέπεται και 
τα αντικειµενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων. 
 
21. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες). 
 
22. Κατά περίπτωση, ονόµατα και διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την 
αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες µε διαπραγµάτευση). 
 
23. Κριτήρια, προβλεπόµενα στο άρθρο 59, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης: 
«χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά καθώς και η στάθµιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στα έγγραφα διαγωνισµού ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο 
περιγραφικό έγγραφο. 
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24. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 
διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, 
επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας 
από την οποία δύνανται να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 
 
25. Ηµεροµηνία(-ες) της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
δηµοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII ή µνεία της µη δηµοσίευσής της. 
 
26. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης. 
 
27. ∆ιευκρίνιση εάν η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη συµφωνία. 
 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟΡΩΝ 
 
1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής. 
 
2. Επωνυµία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 
 
3. Επανάληψη δηµοσίευσης προκήρυξης διαγωνισµού στο δυναµικό σύστηµα αγορών. 
 
4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται τα έγγραφα διαγωνισµού και τα συµπληρωµατικά έγγραφα σχετικά 
µε το δυναµικό σύστηµα αγορών. 
 
5. Αντικείµενο της σύµβασης: περιγραφή µε αριθµό (-ούς) αναφοράς της ονοµατολογίας «CPV» και ποσότητα ή 
έκταση της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί. 
 
6. Προθεσµία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών. 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
1. Επωνυµία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 
 
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 30), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 
 
3. Συµβάσεις δηµοσίων έργων: φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 
 
∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: φύση και ποσότητα των προµηθευοµένων προϊόντων, ενδεχοµένως, ανά 
προµηθευτή· αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας. 
 
∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθµός αναφοράς της 
ονοµατολογίας· ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
4. Ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης. 
 
5. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης. 
 
6. Αριθµός των παραληφθεισών προσφορών. 
 
7. Όνοµα και διεύθυνση του ή των αναδόχων. 
 
8. Τιµή ή κλίµακα των τιµών (ελάχιστη/µέγιστη) που καταβλήθηκαν. 
 
9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαµηλότερη προσφορά που ελήφθησαν 
υπόψη κατά την ανάθεση της σύµβασης.  
 
10. Κατά περίπτωση, αξία και τµήµα της σύµβασης που ενδέχεται να ανατεθεί µε υπεργολαβία σε τρίτους. 
 
11. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές δηµοσίευσης 
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που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII. 
 
12. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
 
13. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 
διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, 
επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας 
από την οποία δύνανται να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI B 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 
 
2. α) Τόπος εκτέλεσης 
 
β) Αντικείµενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών 
 
3. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
 
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται 
 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 
 
4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονοµικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 
 
5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης 
 
6. Ενδεχοµένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους 
 
7. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
 
8. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 
διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, 
επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας 
από την οποία δύνανται να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γ 

 
(Άρθρα 64 και 70) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
1. α) Τόπος εκτέλεσης 
 
β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου 
 
2. Ενδεχοµένως, ταχθείσα προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών 
 
3. Επωνυµία και διεύθυνση του οργανισµού από τον οποίο δύνανται να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων 
και τα συµπληρωµατικά έγγραφα 
 
4. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και/ή για την παραλαβή των 
προσφορών 
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β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται 
 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 
 
5. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις 
 
6. Όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης 
 
7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης 
 
8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ∆ 

 
(Άρθρο 76) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και της 
υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαµβάνονται τα συµπληρωµατικά έγγραφα. 
 
2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης. 
 
3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισµού: ανοικτή ή κλειστή. 
 
4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσµία υποβολής των µελετών. 
 
5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας: 
 
α) προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων· 
 
β) ενδεχοµένως, επωνυµία των ήδη επιλεγέντων συµµετεχόντων· 
 
γ) κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων· 
 
δ) καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής. 
 
6. Να διευκρινίζεται, ενδεχοµένως, εάν η συµµετοχή επιφυλάσσεται µόνο σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική 
κατηγορία. 
 
7. Κριτήρια που θα εφαρµοσθούν κατά την αξιολόγηση των µελετών. 
 
8. Ενδεχοµένως, ονόµατα των επιλεγέντων µελών της κριτικής επιτροπής. 
 
9. Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσµευτική για την αναθέτουσα αρχή. 
 
10. Ενδεχοµένως, αριθµός και ύψος των προς απονοµή βραβείων. 
 
11. Να διευκρινίζονται, ενδεχοµένως, οι πληρωµές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συµµετέχοντες. 
 
12. Να διευκρινίζεται εάν οι συµβάσεις που θα ακολουθήσουν µετά τον διαγωνισµό θα ανατεθούν ή δεν θα 
ανατεθούν στον βραβευόµενο ή στους βραβευόµενους. 
 
13. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης. 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 
 
2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης. 
 
3. Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων. 
 
4. Αριθµός αλλοδαπών συµµετεχόντων. 
 
5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισµού. 
 
6. Ενδεχοµένως, απονεµηθέν(-τα) βραβείο(-α). 
 
7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισµού µελετών. 
 
8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 
(Άρθρα 38, 41 και 43) 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
1. ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων και ανακοινώσεων 
 
α) Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 38, 39, 40, 64, 70 και 75 αποστέλλονται από 
τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τη µορφή που 
απαιτείται βάσει της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, για τη χρήση 
τυποποιηµένων εντύπων στη δηµοσίευση των προκηρύξεων δηµόσιων συµβάσεων2. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 
38 εδάφιο (1), προκαταρκτικές προκηρύξεις που δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο 
σηµείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη µορφή, καθώς και η ειδοποίηση µε την οποία ανακοινώνεται η 
δηµοσίευση. 
 
β) Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 38, 39, 40, 64, 70 και 75 δηµοσιεύονται µέσω 
της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση 
προκαταρκτικών προκηρύξεων που δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο 38 εδάφιο (1). 
 
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δηµοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου στο 
«προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σηµείο 2, στοιχείο β). 
 
γ) Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση 
της δηµοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 41 εδάφιο (9). 
 
2. ∆ηµοσίευση συµπληρωµατικών ή πρόσθετων πληροφοριών 
 
α) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δηµοσιεύουν στο διαδίκτυο το πλήρες κείµενο της συγγραφής 
υποχρεώσεων και των συµπληρωµατικών εγγράφων. 
 
β) Το «προφίλ αγοραστή» δύναται να περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται άρθρο 38 
εδάφιο (1), πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραµµατιζόµενες 
αγορές, τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη 
γενική πληροφορία, όπως έναν αρµόδιο επικοινωνίας, έναν αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, µια 
ταχυδροµική διεύθυνση και µια ηλεκτρονική διεύθυνση. 
 
3. Μορφή και λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων 
 
Η µορφή και οι λεπτοµέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων µε ηλεκτρονικά µέσα είναι διαθέσιµες στην 
ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: «http://simap.eu.int». 

                                                 
2 EE L 285 της 29.10.2001, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 
ΜΗΤΡΩΑ (1) 

 
(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 52, ως «µητρώα» νοούνται τα περιλαµβανόµενα στο παρόν Παράρτηµα και, σε 
περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα µητρώα που τα αντικατέστησαν. 

_________________________ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Α 
 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Τα επαγγελµατικά µητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος µέλος 
είναι: 
 
— στο Βέλγιο: «Registre du Commerce», «Handelsregister», 
— στη ∆ανία: «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen», 
— στη Γερµανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», 
— στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 
 
— στην Ισπανία: για τα νοµικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de 
Hacienda», 
 
— στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», 
— στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies 
ή το Registrar of Friendly Societies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο 
πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε 
συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία, 
 
— στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», 
— στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», 
— στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», 
— στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 
 
— στην Πορτογαλία: «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário» (IMOPPI), 
— στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 
— στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren», 
— στο Ηνωµένο Βασίλειο: ο εργολήπτης δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το Registrar of 
Companies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως 
ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό 
καθορισµένη εµπορική επωνυµία. 
 
— στην Κύπρο: ο εργολήπτης δύναται να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό από το “Συµβούλιο Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων”, σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµο του 2001 (Ν.29(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται 
και/ή αντικαθίσταται. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Β 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Τα αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 
 
— στο Βέλγιο: «Registre du commerce» «Handelsregister», 
— στη ∆ανία: «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen», 
— στη Γερµανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», 
— στην Ελλάδα: «Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο», 
— στην Ισπανία: το «Registro Mercanti» ή, στην περίπτωση µη καταχωρηµένων σε µητρώο ατόµων, 
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πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα, 
 
— στη Γαλλία: «Registre du Commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», 
— στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies 
ή το Registrar of Friendly Societies, το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρηµένος σε 
µητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε 
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε συγκεκριµένο τόπο, υπό 
καθορισµένη εµπορική και επαγγελµατική επωνυµία, 
 
— στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» και «Registro delle 
Commissioni provinciali per l'artigianato», 
 
— στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», 
— στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», 
— στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 
 
— στην Πορτογαλία: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», 
— στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 
— στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren», 
— στο Ηνωµένο Βασίλειο: ο προµηθευτής δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το Registrar of 
Companies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραµµένος σε µητρώο ή, εάν δεν έχει 
τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω 
επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική και 
επαγγελµατική επωνυµία. 
 
— στην Κύπρο: ο προµηθευτής δύναται να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό από τον “Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη”, ότι η επιχείρηση του έχει συσταθεί ή εγγραφεί ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό στο οποίο 
να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε συγκεκριµένο τόπο και 
υπό συγκεκριµένη εµπορική επωνυµία. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Γ 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Τα αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 
 
— στο Βέλγιο: «Registre du commerce/Handelsregister» και «Ordres professionnels/Beroepsorden», 
 
— στη ∆ανία: «Erhvervs- og Selskabstyrelsen», 
— στη Γερµανία: «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» και 
«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder», 
 
— στην Ελλάδα: ο παρέχων υπηρεσίες δύναται να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος· στις προβλεπόµενες από την 
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών µελετών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι 
Α, τα επαγγελµατικά µητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», 
 
— στην Ισπανία: για τα νοµικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio 
deHacienda», 
 
— στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», 
— στην Ιρλανδία: ο παρέχων υπηρεσίες δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of 
companies» ή το Registrar of Friendly Societies ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στην χώρα όπου είναι 
εγκατεστηµένο, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία, 
 
— στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato» ή «Consiglio nazionale degli ordini professionali», 
 
— στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», 
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— στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», 
— στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 
 
— στην Πορτογαλία: «Registo nacional des Pessoas Colectivas», 
— στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 
— στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren», 
— στο Ηνωµένο Βασίλειο: ο παρέχων υπηρεσίες δύναται να κληθεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of companies» ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο 
πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα στην χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο, σε 
συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία. 
 
— στην Κύπρο: ο παρέχων υπηρεσίες δύναται να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό από τον “Έφορο Εταιρειών 
και Επίσηµο Παραλήπτη”, ότι η επιχείρηση του έχει συσταθεί ή εγγραφεί ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό στο 
οποίο να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε συγκεκριµένο 
τόπο και υπό συγκεκριµένη εµπορική επωνυµία. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ 

 
(Άρθρα 48 και 77) 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

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

 
4 του 40(Ι) του 2011. 

 
Παράρτηµα IX(A) 

(Άρθρα 61Α, 61Β και 61Γ) 
 

∆εδοµένα για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων οδικών 
µεταφορών 



 

12(I)/2006 
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Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόµενο καυσίµων κίνησης 

 
 

Καύσιµο 
 

Ενεργειακό περιεχόµενο  
 

Ντίζελ  36 MJ/λίτρο  
Βενζίνη 32 MJ/λίτρο 
Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο  33-38 MJ/Nm3  
Υγραέριο (LPG)  24 MJ/λίτρο 
Αιθανόλη  21 MJ/λίτρο 
Βιοντίζελ  33 MJ/λίτρο 
Καύσιµα γαλακτώµατα  32 MJ/λίτρο 
Υδρογόνο  11 MJ/Nm3 
 

Πίνακας 2: Κόστος εκποµπών στις οδικές µεταφορές (σε τιµές 2007) 
 

CO2 NOx NMHC Αιωρούµενα 
σωµατίδια 

0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR /g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 
 

Πίνακας 3: ∆ιανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων οδικών µεταφορών 
 

Κατηγορία οχηµάτων (κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην Κ.∆.Π. 
218/2010 ηµερ. 21/05/2010) 

∆ιανυόµενα χιλιόµετρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 

Επιβατικά αυτοκίνητα (M1 ) 200 000 km 
Ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (N1 ) 250 000 km 
Βαρέα φορτηγά οχήµατα (N2 , N3 ) 1000 000 km 
Λεωφορεία (M2 , M3 )  800 000 km. 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

 
(Άρθρο 82) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ  
ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 
 

Οι προκηρύξεις πρέπει να είναι σύντοµες και σαφείς και να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
(α) το όνοµα της αναθέτουσας αρχής· 
 
(β) τον κωδικό και/ή αύξοντα αριθµό του διαγωνισµού· 
 
(γ) σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης· 
 
(δ) τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δύνανται να απευθύνονται για πρόσθετες 
πληροφορίες και για διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού· 
 
(ε) τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι προσφορές· 
 
(στ) την τελευταία ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 

 

 


