Προεδρικό ∆ιάταγµα 57/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το
Κοινοτικό ∆ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και
υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/38/Ε0Κ του Συµβουλίου
της 14 Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους
τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ Α'
45/02.03.2000)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν.
1. Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/83) «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α
34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως µε το άρθρο 65 του Ν.
1892/90 και µε τα άρθρα 6 παρ.4 του Ν.1440/1984 και 19 του Ν.2367/1995».
2. Του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.2469/97 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ38/Α/97).
3. Του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική πράξη»
(ΦΕΚ 136/Α/92).
4. Του Π.∆. 195/95 «Οργανισµός της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών στο
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 102/Α/95).
5. Του Π.∆. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας - Ενέργειας Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
7. Την µε αριθ.218/1999 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ΠΕΧΩ∆Ε, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης,
αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το
Κοινοτικό ∆ίκαιο σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και
ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/38/Ε0Κ του Συµβουλίου της 14 Ιουνίου 1993,
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, που δηµοσιεύτηκε στην ελληνική
γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L.199/9.8.93).
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σηµασία:
1. «∆ηµόσιες αρχές»: νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί
δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µίας ή περισσότερων αρχών ή οργανισµών δηµοσίου
δικαίου, είτε περιλαµβάνονται είτε όχι στο δηµόσιο τοµέα του άρθρου 51του Ν. 1892/90 και
του άρθρου 4 παρ. 6του Ν. 1943/91, όπως οριοθετείται κάθε φορά.
Ως οργανισµός δηµοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισµός ο οποίος:
α. έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν
εµπίπτουν στο βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα και
β. έχει νοµική προσωπικότητα και
γ. είτε χρηµατοδοτείται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από το κράτος, τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται στον

έλεγχο των οργανισµών αυτών, είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του
οποίου περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
2. «∆ηµόσιες επιχειρήσεις»: είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες οι δηµόσιες αρχές µπορούν να
ασκούν άµεσα ή έµµεσα, καθοριστική επιρροή είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηµατοδοτική
συµµετοχή, είτε λόγω των κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές. Η καθοριστική αυτή
επιρροή εκ µέρους των δηµοσίων αρχών τεκµαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έµµεσα ή άµεσα:
α. κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου µιας επιχείρησης ή
β. διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει
εκδώσει η επιχείρηση ή
γ. µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
3. «Συνδεδεµένη επιχείρηση»: είναι κάθε επιχείρηση οι ετήσιοι λογαριασµοί της οποίας έχουν
ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του αναθέτοντος φορέα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας 83/349/Ε0Κ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 90/605/ΕΟΚ και ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆.326/94 (ΦΕΚ174/Ν94),
βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ της συνθήκης σχετικά µε τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς ή, σε περίπτωση φορέων που δεν εµπίπτουν στο παρόν
διάταγµα, κάθε επιχείρηση επί της οποίας η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ασκήσει άµεσα ή
έµµεσα, καθοριστική επιρροή, κατά την έννοια της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου ή η
οποία µπορεί να ασκήσει καθοριστική επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία
υπόκειται, από κοινού µε τον αναθέτοντα φορέα, στην καθοριστική επιρροή άλλης
επιχείρησης λόγω της κυριότητας, της χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη
διέπουν.
4. «Συµφωνία - πλαίσιο»: είναι η συµφωνία µεταξύ ενός από αναθέτοντες φορείς που
ορίζονται στο άρθρο 3 και ενός η περισσότερων από τους προµηθευτές, εργολήπτες ή
παρέχοντες υπηρεσίες, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων των συµβάσεων που
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιµές και, κατά περίπτωση, τις ποσότητες.
5. «Προσφέρων»: είναι ο προµηθευτής, ο εργολήπτης ή ο παρέχων υπηρεσίες που υποβάλει
προσφορά, και «υποψήφιος»: εκείνος που έχει ζητήσει να συµµετάσχει σε διαδικασία κλειστή
ή µε διαπραγµάτευση. 0 παρέχων υπηρεσίες µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένου του αναθέτοντος φορέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος
διατάγµατος.
6. «Ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, ή διαδικασία µε διαπραγµάτευση»: είναι οι
διαδικασίες σύναψης που εφαρµόζουν οι αναθέτοντες φορείς, και στις οποίες:
α. όσον αφορά τις ανοικτές διαδικασίες, όλοι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές, εργολήπτες ή
παρέχοντες υπηρεσίες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
β. όσον αφορά τις κλειστές διαδικασίες, µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο οι
υποψήφιοι που καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
γ. όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, ο αναθέτων φορέας απευθύνεται σε
προµηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής του και διαπραγµατεύεται
τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς.
7. «Τεχνικές προδιαγραφές»: είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται ιδίως στη
συγγραφή υποχρεώσεων και προσδιορίζουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά ενός έργου, υλικού,
προϊόντος, προµήθειας ή υπηρεσίας, βάσει των οποίων ένα έργο, υλικό, προϊόν, προµήθεια ή
υπηρεσία χαρακτηρίζεται κατ' αντικειµενική κρίση κατάλληλο για τη χρήση για την οποία
προορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές είναι δυνατόν να
αφορούν την ποιότητα ή την καταλληλότητα, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις
προδιαγραφές που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν, την προµήθεια ή την υπηρεσία ως προς
την εξασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις σχετικές
µεθόδους, τη συσκευασία, τη σήµανση και τις ετικέτες. Όσον αφορά τις συµβάσεις έργων,
είναι επίσης δυνατόν να περιλαµβάνουν κανόνες για το σχεδιασµό και την κοστολόγηση, τους
όρους δοκιµής επιθεώρησης και παραλαβής έργων καθώς και τις κατασκευαστικές µεθόδους
ή τεχνικές κατασκευής και κάθε άλλο τεχνικό όρο που ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιβάλει
δυνάµει γενικών ή ειδικών ρυθµίσεων, όσον αφορά τις ολοκληρωµένες κατασκευές, καθώς
και τα υλικά ή τµήµατα που τις απαρτίζουν.
8. «Πρότυπο: είναι η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένους
οργανισµούς τυποποίησης για επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή. Η συµµόρφωση µε
τα πρότυπα δεν είναι καταρχήν υποχρεωτική.

9. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: είναι το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή
τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (Cenelec)
ως «ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ)» η ως «έγγραφο εναρµόνισης (HD)», σύµφωνα µε τους
κοινούς κανόνες αυτών των οργανισµών ή από το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τηλεπικοινωνιακών
προτύπων (ETSI), σύµφωνα µε τους κανόνες που αυτό εφαρµόζει, ως ευρωπαϊκό
τηλεπικοινωνιακό πρότυπο (ETS).
10. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή». είναι η τεχνική προδιαγραφή που έχει καταρτιστεί βάσει
διαδικασίας αναγνωρισµένης από τα κράτη µέλη της Κοινότητας µε σκοπό την οµοιόµορφη
εφαρµογή της σε όλα τα κράτη µέλη, και έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός
προϊόντος για ορισµένη χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων, ως
προς τις οικοδοµικές εργασίες, σύµφωνα µε τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους
καθιερωµένους όρους εφαρµογής και χρήσης, κατά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21 ης ∆εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών
κατασκευών, που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α/94). Η
ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισµό που έχει αναγνωριστεί για το
σκοπό αυτό από το κράτος µέλος.
12. «Ευρωπαϊκή προδιαγραφή»: είναι µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, µια ευρωπαϊκή τεχνική
έγκριση, ή ένα εθνικό πρότυπο που ισχύει κατ' εφαρµογήν ενός ευρωπαϊκού προτύπου.
13. «Υποδοµή για δηµόσιες Τηλεπικοινωνίες»: είναι η δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή,
µέσω της οποίας γίνεται η µεταφορά σηµάτων µεταξύ συγκεκριµένων τερµατικών σηµείων
του δικτύου, είτε µε καλώδια, είτε µε δέσµες ερτζιανών κυµάτων, είτε µε οπτικά ή άλλα
ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
Τερµατικό σηµείο του δικτύου, είναι το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών
χαρακτηριστικών πρόσβασης που απαρτίζουν το δηµόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και είναι
απαραίτητα για την πρόσβαση σ' αυτό και τη µέσω αυτού αποτελεσµατική επικοινωνία.
14. «∆ηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες»: είναι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την
παροχή των οποίων έχει αναθέσει ειδικά το κράτος σε έναν ή περισσότερους
τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εν όλω ή εν µέρει, στη
µετάδοση και τη δροµολόγηση σηµάτων µέσω του δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε τη
βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, πλην της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης.
15. «∆ιαγωνισµοί µελετών»: είναι οι ισχύουσες διαδικασίες που επιτρέπουν στον αναθέτοντα
φορέα να εξασφαλίσει, κυρίως στους τοµείς της αρχιτεκτονικής, των έργων µηχανικού ή της
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική
επιτροπή µετά από σύγκριση και µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων.
16. «Επιτροπή»: Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17 «Συνθήκη»: Η Συνθήκη ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως ισχύει
18. «Συµβούλιο». Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19. Αρµόδιες αρχές: Νοούνται τα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το καθένα για θέµατα
της αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα εποπτεύοντα τους αναθέτοντες
φορείς του άρθρου 3 του παρόντος Υπουργεία, καθώς και κάθε άλλη αρχή που σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις έχει αρµοδιότητα επί των θεµάτων που ρυθµίζονται µε το παρόν
διάταγµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 3
Αναθέτοντες φορείς
1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται στους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι:
α. είναι δηµόσιες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις και ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

β. εάν δεν είναι δηµόσιες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, µεταξύ των
δραστηριοτήτων τους, δραστηριότητα αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, ή
πολλές από τις δραστηριότητες αυτές και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων
χορηγουµένων από τις αρµόδιες κρατικές αρχές.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου 1 στοιχείο β., ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα είναι τα δικαιώµατα που απορρέουν από άδεια που χορηγείται από αρµόδια αρχή
του κράτους, µέσω οιασδήποτε νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που έχει ως
αποτέλεσµα να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους φορείς ή άσκηση δραστηριότητας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.
Θεωρείται ότι ένας αναθέτων φορέας απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων, ιδίως
όταν:
α. για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή της τοποθέτησης των εγκαταστάσεων κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ο εν λόγω φορέας µπορεί να κινήσει διαδικασία
απαλλοτρίωσης υπέρ του δηµοσίου ή σύσταση δουλείας, ή να χρησιµοποιήσει το έδαφος, το
υπέδαφος και το χώρο τον υπερκείµενο της δηµοσίας οδού προκειµένου να τοποθετήσει τον
εξοπλισµό του δικτύου,
β. στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο α. του άρθρου 5, ο εν λόγω φορέας
τροφοδοτεί, µε πόσιµο νερό, ηλεκτρισµό, αέριο ή θερµότητα, ένα δίκτυο του οποίου την
εκµετάλλευση έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων που
χορηγούνται από αρµόδια αρχή του κράτους.
3. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1 ανταποκρίνονται στα
προαναφερόµενα κριτήρια καθώς και στα κριτήρια του άρθρου 5. Κάθε µεταβολή στον
κατάλογο των φορέων κοινοποιείται από το Υπουργείο που εποπτεύει τον αναθέτοντα φορέα
στην Επιτροπή, προκειµένου ν' ακολουθηθεί η διαδικασία τροποποίησης που προβλέπεται
στο άρθρο 24 παράγρ.3 και 4, του παρόντος διατάγµατος.
4. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται δηµόσιες επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τους φορείς
των συνηµµένων πινάκων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό την υποκατάσταση αυτών
στην σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην
εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των φορέων αυτών.
Άρθρο 4
Συµβάσεις
1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος υπάγονται οι συµβάσεις προµηθειών,
έργων και υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός από τους
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος και ενός προµηθευτή ή
εργολήπτη ή παρέχοντος υπηρεσίες και έχουν ως αντικείµενο:
α. στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών, την αγορά τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη
µίσθωση ή τη µίσθωση- πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς προϊόντων.
β. στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και
τον σχεδιασµό, είτε την πραγµατοποίηση, µε οιοδήποτε µέσον, κτιριακών έργων ή έργων
πολιτικού µηχανικού που αναφέρονται στο παράρτηµα 11. Οι συµβάσεις αυτές µπορεί να
περιλαµβάνουν τις προµήθειες και τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεσή τους.
γ. στην περίπτωση των συµβάσεων υπηρεσιών, κάθε άλλο αντικείµενο που δεν αναφέρεται
στις ανωτέρω α. και β. περιπτώσεις, ενώ εξαιρούνται:
i. οι συµβάσεις που έχουν αντικείµενο την κτήση ή τη µίσθωση, µε οποιαδήποτε
χρηµατοοικονοµικά µέσα, γης, υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή οι οποίες
αφορούν δικαιώµατα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, Οι συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως πριν ή µετά από σύµβαση απαίτησης η µισθώσεως
µε οποιαδήποτε µορφή, εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
i. οι συµβάσεις υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας,
τηλεειδοποίησης και τηλεπικοινωνιών µέσω δορυφόρου.
iii. οι συµβάσεις υπηρεσιών διαιτησίας και συµβιβασµού.
iv. οι συµβάσεις που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
v. Οι συµβάσεις απασχόλησης.
vi. οι συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσµατα των
οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα προκειµένου να τις χρησιµοποιεί κατά

την άσκηση της δραστηριότητάς του, εφόσον ο αναθέτων φορέας καταβάλλει πλήρη αµοιβή
για την παρεχόµενη υπηρεσία.
2. Οι συµβάσεις που περιλαµβάνουν υπηρεσίες και προµήθειες θεωρούνται ως συµβάσεις
προµηθειών όταν η συνολική αξία των προµηθειών είναι ανώτερη της αξίας των υπηρεσιών
που καλύπτονται από τη σύµβαση.
Άρθρο 5
∆ραστηριότητες
1. Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος είναι οι
ακόλουθες: α. η διάθεση ή η εκµετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασµένων για να
παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής:
i. πόσιµου νερού ή
ii. ηλεκτρισµού ή
iii. αερίου ή θερµότητας ή η τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε πόσιµο νερό, ηλεκτρισµό,
αέριο ή θερµότητα.
β. η εκµετάλλευση µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, µε σκοπό:
i. την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών
καυσίµων ή
ii. τη διάθεση αερολιµένων, θαλάσσιων ή ποτάµιων λιµένων ή άλλων τερµατικών σταθµών
µεταφορικών µέσων σε αεροπορικούς, Θαλάσσιους ή ποτάµιους µεταφορείς.
γ. η εκµετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τοµείς των µεταφορών
µε σιδηρόδροµο, αυτόµατα συστήµατα, τραµ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο. Όσον αφορά τις
υπηρεσίες µεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται µε τους
όρους που ορίζονται από την αρµόδια κρατική αρχή, όπως οι όροι που αφορούν τις
ακολουθητέες διαδροµές, τη διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της
υπηρεσίας.
δ. η διάθεση ή εκµετάλλευση δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή µιας ή
περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.
2. Η παροχή στο κοινό υπηρεσίας µεταφορών µέσω λεωφορείου δεν Θεωρείται ως
δραστηριότητα κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 1 στοιχείο γ. όταν άλλοι
φορείς µπορούν ελευθέρως να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, είτε γενικά είτε σε συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή, µε τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς.
3. Η τροφοδότηση, µε πόσιµο νερό, ηλεκτρισµό, αέριο ή θερµότητα δικτύων που
προορίζονται να παράσχουν υπηρεσία στο κοινό από µέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από
τις δηµόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της ανωτέρω
παραγράφου 1 στοιχείο α. όταν.
4. α. στην περίπτωση του πόσιµου νερού ή του ηλεκτρισµού:
i. η παραγωγή πόσιµου νερού ή ηλεκτρισµού από τον ενδιαφερόµενο φορέα γίνεται διότι η
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας µη οριζόµενης στην
παράγραφο 1 και
ii. η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα
και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιµου νερού ή ενέργειας του φορέα,
µε βάση το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους
συµπεριλαµβανοµένου.
β. στην περίπτωση του αερίου ή της θερµότητας:
ί. η παραγωγή αερίου ή θερµότητας από τον ενδιαφερόµενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο
αποτέλεσµα της άσκησης δραστηριότητας µη οριζόµενης στην παράγραφο 1 και ii. η
τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου αποβλέπει µόνο στην οικονοµική εκµετάλλευση της
παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ σε 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, µε βάση
το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συµπεριλαµβανοµένου.
4. Η αρµόδια κατά περίπτωση αρχή µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να προβλέψει ότι η
εκµετάλλευση γεωγραφικών περιοχών µε σκοπό την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή
πετρελαίου, αερίου άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων , δεν θεωρείται ως δραστηριότητα
αναφερόµενη στο άρθρο 5 παραγρ. 1 στοιχείο β. σηµείο i ή ότι οι φορείς δεν θεωρείται ότι
απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων κατά την έννοια του άρθρου 3 παραγρ. 2
στοιχείο β. για την εκµετάλλευση µιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον
πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις έναντι των κειµένων σχετικών διατάξεων που
αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες:

α. όταν απαιτείται άδεια για την εκµετάλλευση µιας τέτοιας γεωγραφικής περιοχής, και άλλοι
φορείς δικαιούνται επίσης να ζητήσουν αυτήν την άδεια υπό τους ιδίους όρους στους οποίους
υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς,
β. οι τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς για την άσκηση
των εκάστοτε δραστηριοτήτων ορίζονται πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση των προσόντων
των υποψηφίων που διαγωνίζονται για την απόκτηση της άδειας,
γ. η άδεια άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών χορηγείται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων
όσον αφορά τα προβλεπόµενα µέσα για την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή, τα οποία
ορίζονται και δηµοσιεύονται πριν από την υποβολή των αιτήσεων για την άδεια. Τα εν λόγω
κριτήρια πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις,
δ. όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις που αφορούν τη άσκηση ή την παύση της δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε την άσκηση,
τα τέλη και τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στο εισόδηµα των φορέων, καθορίζονται και
διατίθενται πριν από την υποβολή των αιτήσεων για την άδεια και πρέπει να εφαρµόζονται
χωρίς διακρίσεις. Κάθε αλλαγή στους εν λόγω όρους και απαιτήσεις πρέπει να εφαρµόζεται
σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, ή να τροποποιείται κατά τρόπο που να µην
συνεπάγεται διακρίσεις. Πάντως, δεν είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι υποχρεώσεις που
συνδέονται µε την άσκηση πριν από την χρονική στιγµή που προηγείται της χορήγησης της
άδειας και
ε. οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται βάσει νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής
διάταξης, ούτε βάσει συµφωνίας ή συνεννόησης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις
προβλεπόµενες ή υπάρχουσες πηγές για τις αγορές τους, εκτός αν το ζητήσουν εθνικές
αρχές και αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 36 της
Συνθήκης.
5. Η αρµόδια αρχή κατά την εφαρµογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου µεριµνά
µέσω των όρων για την χορήγηση άδειας και άλλων κατάλληλων µέτρων, ώστε κάθε φορέας:
α. να τηρεί την αρχή της µη ύπαρξης διακρίσεων και την αρχή του ανταγωνισµού για την
ανάθεση συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες
που θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων σχετικά µε τις προθέσεις του για τη σύναψη
συµβάσεων.
β. να ανακοινώνει στην Επιτροπή, υπό όρους που θα καθορίσει το εν λόγω θεσµικό όργανο
σύµφωνα µε το άρθρο 40 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των
συµβάσεων.
6. Όσον αφορά τις ατοµικές παραχωρήσεις ή άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την
ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρµογή το παρόν διάταγµα, δεν εφαρµόζονται επ'
αυτών οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 4, στοιχεία α, β και γ του παρόντος άρθρου,
εάν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, άλλοι φορείς δικαιούνται να ζητήσουν άδεια για την
εκµετάλλευση γεωγραφικών περιοχών µε σκοπό την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή
πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων, που θα χορηγείται χωρίς
διακρίσεις και σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια. Η ανωτέρω παράγραφος 4 στοιχείο δ. δεν
εφαρµόζεται όταν οι όροι και οι απαιτήσεις έχουν καθοριστεί, εφαρµοστεί ή τροποποιηθεί από
την προαναφερόµενη ηµεροµηνία.
7. Η αρµόδια αρχή εφόσον επιθυµεί να εφαρµόσει την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό, της ανακοινώνει κάθε νοµοθετική,
κανονιστική ή διοικητική διάταξη, κάθε συµφωνία ή συνεννόηση που αφορά την τήρηση των
όρων που απαριθµούνται στις παραγράφους 4 και 5 ανωτέρω.
Άρθρο 6
Όρια αξίας συµβάσεων
1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται:
α) στις συµβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν
δραστηριότητες αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι παράγραφος 10, εφόσον η
προϋπολογιζόµενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από:
i) 600.000 Ecu στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών,
ii) 5.000.000 Ecu στην περίπτωση των συµβάσεων έργων.
β) στις συµβάσεις που καταρτίζουν αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες
αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και 9, εφόσον η προϋπολογιζόµενη
αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από:

i) το ισόποσο σε Ecu των 400 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων για τις συµβάσεις
προµηθειών και τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙΙ.Α,
εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που απαριθµούνται στην κατηγορία 8, και τις
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, µε αριθµούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και
7526
ii) 400000 Ecu για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο i),
iii) το ισόποσο σε Ecu των 5.000.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων για τις συµβάσεις
έργων
γ) στις συµβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν
δραστηριότητες αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6, εφόσον η
προϋπολογιζόµενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από:
i) 400 000 Ecu για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών,
ii) 5.000.000 Ecu για τις συµβάσεις έργων.»
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 170)]
2. Κατά τον υπολογισµό του εκτιµώµενου ποσού µιας σύµβασης υπηρεσιών ο αναθέτων
φορέας περιλαµβάνει τη συνολική αµοιβή του παρέχοντος υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους 3 έως και 14.
3. Κατά τον υπολογισµό του εκτιµώµενου ποσού συµβάσεων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ποσά:
α. όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες το καταβλητέο ασφάλιστρο.
β. Όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αµοιβές, οι
προµήθειες οι τόκοι και άλλοι τρόποι αµοιβής.
γ. Όσον αφορά τις συµβάσεις που προϋποθέτουν σχεδιασµό, οι καταβλητέες αµοιβές και
προµήθειες.
4. Στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών που έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική
µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, ως βάση για τον υπολογισµό της αξίας της
σύµβασης λαµβάνεται:
α. Για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, εάν µεν ο χρόνος αυτός είναι δώδεκα µήνες ή
λιγότερο, η κατ' εκτίµηση συνολική αξία της σύµβασης για όλη τη διάρκειά της ή αν η διάρκεια
αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου
του κατ' εκτίµηση υπολοίπου.
β. Για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή όταν η διάρκειά τους δεν µπορεί να καθοριστεί, το
προβλεπόµενο σύνολο των πληρωµών που πρέπει να καταβληθούν κατά τα πρώτα τέσσερα
έτη.
5. Όταν πρόκειται για συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως
βάση υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων λαµβάνεται:
α. Η ολική αξία της σύµβασης για όλη τη διάρκειά της, εφόσον η σύµβαση είναι ορισµένου
χρόνου µε διάρκεια µέχρι και 48 µήνες.
β. Η µηνιαία αξία της σύµβασης πολλαπλασιασµένη επί 48, εφόσον η σύµβαση είναι
αορίστου χρόνου ή έχει διάρκεια άνω των 48 µηνών.
6. Όταν µια σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθεί προβλέπει ρητά
δικαιώµατα επιλογής (option), ως βάση για τον προσδιορισµό της αξίας της σύµβασης
λαµβάνεται το ανώτατο επιτρεπόµενο συνολικό ποσό της αγοράς, της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, της µίσθωσης ή της µίσθωσης - πώλησης, περιλαµβανοµένων και των
δικαιωµάτων επιλογής (option).
7. Όταν πρόκειται για απόκτηση προµηθειών ή υπηρεσιών για δεδοµένη περίοδο µέσω
σειράς συµβάσεων που θα ανατεθούν σε έναν ή περισσότερους προµηθευτές ή παρέχοντες
υπηρεσίες ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, ο υπολογισµός της αξίας της
σύµβασης πρέπει να βασίζεται:
α. Στη συνολική αξία των συµβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου οικονοµικού έτους ή δωδεκαµήνου και που παρουσιάζουν παρόµοια
χαρακτηριστικά, διορθωµένη, ει δυνατόν, για να ληφθούν υπόψη οι προβλεπόµενες αλλαγές
στις ποσότητες ή την αξία κατά τους επόµενους δώδεκα µήνες ή
β. Στη σωρευτική αξία όλων των συµβάσεων που θα συναφθούν κατά τους δώδεκα µήνες
µετά την ανάθεση της πρώτης σύµβασης, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, εφόσον αυτή
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.
8. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης που περιλαµβάνει συγχρόνως
υπηρεσίες και προµήθειες, πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των
προµηθειών, ανεξάρτητα από την επιµέρους αξία τους. Στον υπολογισµό αυτόν
περιλαµβάνεται και η αξία των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

9. Ο υπολογισµός της αξίας µιας συµφωνίας - πλαισίου πρέπει να βασίζεται στη µέγιστη
εκτιµώµενη αξία του συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη
περίοδο.
10. Ο υπολογισµός της αξίας µιας σύµβασης έργου πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξία
του έργου. Νοείται ως έργο το αποτέλεσµα συνόλου κτιριακών έργων ή έργων πολιτικού
µηχανικού το οποίο προορίζεται να επιτελέσει αφεαυτού µία οικονοµική και τεχνική
λειτουργία.
11. Όταν, ιδίως, µία προµήθεια, ένα έργο ή µία υπηρεσία κατατµηθεί σε πολλά τµήµατα, η
αξία του κάθε τµήµατος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την εκτίµηση των κατωτάτων ορίων
αξίας που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1. Όταν η σωρευτική αξία των τµηµάτων
ισούται ή υπερβαίνει τα προαναφερθέντα κατώτατα όρια αξίας, οι διατάξεις αυτής της
παραγράφου ισχύουν για όλα τα τµήµατα. Πάντως, στην περίπτωση συµβάσεων έργων, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να εξαιρούν από την εφαρµογή της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου τα τµήµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία, χωρίς το ΦΠΑ, είναι κατώτερη
του 1.000.000 ECU, εφόσον το συνολικό ύφος αυτών των τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20%
της αξίας του συνόλου των τµηµάτων.
12. Για την εφαρµογή των κατωτάτων ορίων αξίας οι αναθέτοντες φορείς περιλαµβάνουν στην
εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων έργων, την αξία όλων των προµηθειών ή υπηρεσιών που
απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων και τις οποίες θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.
13. Η αξία των προµηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
µιας συγκεκριµένης σύµβασης έργου δεν µπορεί να προστεθεί στην αξία αυτής της σύµβασης
έργου.
14. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να καταστρατηγούν την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος διατάγµατος κατατέµνοντας τις συµβάσεις ή χρησιµοποιώντας ειδικές µεθόδους
υπολογισµού της αξίας των συµβάσεων.
Άρθρο 7
Εξαιρέσεις εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται:
1. Στις συµβάσεις ή στους διαγωνισµούς µελετών που συνάπτουν ή οργανώνουν οι
αναθέτοντες φορείς µε σκοπούς άλλους από τις κατ' άρθρο 5 παράγραφο 1 δραστηριότητές
τους, ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη εκτός Κοινότητας χώρα, υπό
συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκµετάλλευση ενός δικτύου ή µιας γεωγραφικής
περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Ωστόσο, το παρόν διάταγµα εφαρµόζεται επίσης στις συµβάσεις ή στους διαγωνισµούς
µελετών που ανατίθενται ή οργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα
αναφερόµενη στο άρθρο 5 παράγραφο 1 στοιχείο
α. σηµείο i και η οποία:
α. συνδέεται µε έργα υδραυλικής µηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον
ο όγκος του νερού που προορίζεται για εφοδιασµό σε πόσιµο νερό υπερβαίνει το 20% του
συνολικού όγκου νερού που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή
αποστράγγισης ή
β. συνδέεται µε την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων.
2. Στις συµβάσεις που συνάπτονται µε σκοπό τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους, όταν
ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος πώλησης ή
µίσθωσης του αντικειµένου αυτών των συµβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να
προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή µίσθωση µε τους ίδιους όρους µε αυτούς που
ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.
3. Στις συµβάσεις που συνάπτει ένας αναθέτων φορέας, που ασκεί δραστηριότητα
αναφερόµενη στο άρθρο 5 παράγραφο1 στοιχείο δ. προκειµένου περί αγορών
προοριζοµένων αποκλειστικά για την παροχή µιας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, οσάκις άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις αυτές υπηρεσίες στην αυτή
γεωγραφική περιοχή και υπό τις ίδιες κατ' ουσίαν συνθήκες.
Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, οποιαδήποτε
δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία θεωρούν ότι αποκλείεται δυνάµει των ανωτέρω
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
4. Στις συµβάσεις που συνάπτουν οι απαριθµούµενοι στην παράγραφο 1 του παραρτήµατος I
αναθέτοντες φορείς για την αγορά νερού και οι απαριθµούµενοι στις παραγράφους 2 έως και

5 του παραρτήµατος I για την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που προορίζονται για την
παραγωγή ενέργειας.
5. Στις συµβάσεις οι οποίες κηρύσσονται απόρρητες από το κράτος ή των οποίων η εκτέλεση
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν ή όταν η προστασία των βασικών
συµφερόντων ασφαλείας του κράτους το απαιτεί.
6. Στις συµβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών σε φορέα που αποτελεί ο ίδιος αναθέτουσα αρχή
κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο β. της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης
Ιουνίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης διοικητικών συµβάσεων υπηρεσιών,
δυνάµει αποκλειστικού δικαιώµατος που παρέχεται βάσει δηµοσιευµένων νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες µε τη
συνθήκη.
7. Στις συµβάσεις που διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται:
α. δυνάµει διεθνούς συµφωνίας που έχει συναφθεί σύµφωνα µε τη Συνθήκη, µεταξύ του
κράτους και µιας ή περισσοτέρων χωρών εκτός της Κοινότητας, και καλύπτει προµήθειες,
έργα, υπηρεσίες ή διαγωνισµούς µελετών που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή
εκµετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη. Κάθε συµφωνία γνωστοποιείται στην
Επιτροπή, η οποία µπορεί να συµβουλεύεται τη συµβουλευτική επιτροπή για τις δηµόσιες
συµβάσεις (comite consultatif pour Ies marches pubIics) που έχει συσταθεί µε την απόφαση
71/306/ΕΟΚ, ή στην περίπτωση συµφωνιών που διέπουν τις συµβάσεις φορέων που ασκούν
δραστηριότητα αναφερόµενη στο άρθρο 5 παράγρ. 1 στοιχείο δ. τη συµβουλευτική επιτροπή
για τις συµβάσεις τηλεπικοινωνιών που προβλέπεται στο άρθρο 24 του παρόντος
διατάγµατος.
β. δυνάµει διεθνούς συµφωνίας που έχει συναφθεί σχετικά µε τη στάθµευση στρατευµάτων
και αφορά επιχειρήσεις εθνικές ή τρίτης χώρας.
γ. σύµφωνα µε την ειδική διαδικασία ενός διεθνούς οργανισµού.
8. Στις συµβάσεις υπηρεσιών:
α. τις οποίες αναθέτει ένας αναθέτων φορέας σε µια συνδεδεµένη επιχείρηση.
β. που ανατίθενται από µια κοινή επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς
αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 5
παράγραφο 1, σε έναν απ' αυτούς τους αναθέτοντες φορείς ή σε επιχείρηση συνδεδεµένη µε
ένα από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.
εφόσον το 80% τουλάχιστον του µέσου κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε αυτή η
επιχείρηση στην Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των υπηρεσιών προέρχεται
από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται
Όταν η ίδια υπηρεσία ή παρόµοιες υπηρεσίες παρέχονται από περισσότερες από µία
επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τον αναθέτοντα φορέα, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος
εργασιών στην Κοινότητα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους των
επιχειρήσεων αυτών.
Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσης παραγράφου:
- Τις επωνυµίες των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.
- Τη φύση και την αξία των εν λόγω συµβάσεων υπηρεσιών.
- Τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ του
αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συµβάσεις
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
9. Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των δεσµεύσεων που
ανέλαβε η Ελλάδα και απορρέουν από Ν. 2513/97 «Κύρωση της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ 139/Α), η οποία ορίζει το καθεστώς που εφαρµόζεται στους
προσφέροντες και στα προϊόντα από τις τρίτες χώρες που υπέγραψαν την Συµφωνία αυτή και
της οποίας το σηµερινό πεδίο εφαρµογής δεν καλύπτει τις συµβάσεις που ανατίθενται από
τους αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της
οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, τις συµβάσεις που ανατίθενται από τους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι
ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα ΙΙΙ, IV, V, VI και Χ της εν λόγω
οδηγίας, τις συµβάσεις υπηρεσιών του παραρτήµατος XVI Β της ιδίας οδηγίας, τις συµβάσεις
υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8 του παραρτήµατος XVI Α της ιδίας
οδηγίας, τις συµβάσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήµατος XVI
Α της ιδίας οδηγίας (µε αριθµό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526), τις συµβάσεις
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της κατηγορίας 6 του παραρτήµατος XVI Α της ιδίας οδηγίας
σχετικά µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων

χρηµατοπιστωτικών µέσων ούτε, τέλος, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές
τράπεζες.
[Η παρ.9 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 8
Σύναψη συµβάσεων
1. Οι συµβάσεις προµηθειών και έργων καθώς και οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο
υπηρεσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII Α συνάπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 9 έως και 22 του παρόντος διατάγµατος.
2. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII
Β συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 12 παρ.5 έως παρ.8 του παρόντος διατάγµατος.
3. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII
Α και παράλληλα υπηρεσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII Β συνάπτονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 9 έως και 22 του παρόντος διατάγµατος, όταν η αξία των
υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών
που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII Β. Σε αντίθετη περίπτωση οι συµβάσεις συνάπτονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 12 παρ.5 έως και παρ.8 του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 9
∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων
1. Οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητες του άρθρου 5 του παρόντος
διατάγµατος εφαρµόζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη σύναψη συµβάσεων
προµηθειών έργων και υπηρεσιών ή τη διενέργεια διαγωνισµών µελετών, προσαρµοσµένες
στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών οι αναθέτοντες φορείς κατά
την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος µπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τις
διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 6, εφόσον, υπό την επιφύλαξη της
παραγρ.2 του παρόντος άρθρου, έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός σύµφωνα µε το άρθρο 11.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεωρούν τις συµφωνίες - πλαίσια ως συµβάσεις κατά την
έννοια του άρθρου 4 παραγρ. 1 και να εφαρµόζουν για την ανάθεσή τους τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν διαδικασία χωρίς προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α εάν ύστερα από διαδικασία µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε
καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν κατάλληλη, εφόσον δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
β. όταν η σύναψη της σύµβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιµών, µελέτης ή
ανάπτυξης και όχι µε σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας
και ανάπτυξης και στο βαθµό που η σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης δεν θίγει τη δυνατότητα
ανταγωνισµού µεταξύ των συµβάσεων που θα ακολουθήσουν και επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς
τους σκοπούς.
γ. όταν, για λόγους τεχνικής ή καλλιτεχνικής ιδιοµορφίας ή για λόγους που αφορούν την
προστασία δικαιωµάτων αποκλειστικότητας, η εκτέλεση της σύµβασης µπορεί να ανατεθεί
µόνο σε συγκεκριµένο προµηθευτή, εργολήπτη ή παρέχοντα υπηρεσία.
δ. στο βαθµό που είναι αναγκαίος, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, οι προθεσµίες της κλειστής ή της ανοικτής
διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν.
ε. στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών για συµπληρωµατικές παραδόσεις εκ
µέρους του αρχικού προµηθευτή οι οποίες προορίζονται είτε για τη µερική αντικατάσταση
προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για την επέκταση υφισταµένων
προµηθειών ή εγκαταστάσεων και όταν τυχόν αλλαγή προµηθευτή υποχρεώνει τον
αναθέτοντα φορέα να προµηθευθεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, πράγµα

που ενδέχεται να οδηγήσει σε ασυµβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη
χρήση ή τη συντήρηση.
στ. για τα συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχικά
κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχικά συναφθείσα σύµβαση αλλά τα οποία, λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της
σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη ή στον παρέχοντα
υπηρεσία που εκτελεί την αρχική σύµβαση:
i όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες δεν µπορούν να διαχωριστούν τεχνικώς
ή οικονοµικώς από την κύρια σύµβαση χωρίς να προκληθούν µεγάλες δυσχέρειες στον
αναθέτοντα φορέα ή
ii όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες, αν και µπορούν να διαχωριστούν από
την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την πλήρη εκτέλεσή της.
ζ. στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη
παρόµοιων εργασιών και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο ο ίδιος αναθέτων φορέας
έχει αναθέσει την πρώτη σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύµφωνα µε
µια βασική µελέτη, και ότι για τη µελέτη αυτή έχει συναφθεί µια πρώτη σύµβαση µετά από
προκήρυξη διαγωνισµού. Τη στιγµή που προκηρύσσεται ο διαγωνισµός για την αρχική
µελέτη, πρέπει να επισηµαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω
διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπολογισµού για τη συνέχιση των έργων
λαµβάνεται υπόψη από τον αναθέτοντα φορέα, για την εφαρµογή του άρθρου 6, παράγρ. 1.
η. εάν πρόκειται για προµήθειες αγαθών που είναι εισηγµένα και αγοράζονται στο
χρηµατιστήριο.
Θ. για τις συµβάσεις που συνάπτονται βάσει συµφωνίας - πλαισίου, η οποία έχει συναφθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Όταν η συµφωνία - πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι
αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να εφαρµόζουν την παρούσα παράγραφο.
Οι αναθέτοντες φορείς δε µπορούν να χρησιµοποιούν καταχρηστικά τις συµφωνίες- πλαίσια
µε αποτέλεσµα να παρακωλύουν, να περιορίζουν ή να νοθεύουν τον ανταγωνισµό.
ι. για τις αγορές σκοπιµότητας, όταν εκµεταλλευόµενος κάποιος µια ιδιαίτερα ευνοϊκή ευκαιρία
που παρουσιάζεται για πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορεί να αποκτήσει προµήθειες σε
τιµή πολύ χαµηλότερη από τις τιµές που επικρατούν συνήθως στην αγορά.
ια. για την αγορά προµηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συµφέροντες είτε από προµηθευτή που
παύει οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές
πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται
στις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
ιβ. όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος και πρέπει, σύµφωνα µε τους σχετικούς
κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές αυτού του διαγωνισµού. Για την
τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να
συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.
3. Οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν ώστε να µη γίνονται διακρίσεις µεταξύ προµηθευτών,
εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες.
4. Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές,
εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των
προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, καθώς και κατά την ανάθεση των
συµβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειµένου να
προστατεύσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.
5. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν περιορίζουν το δικαίωµα των προµηθευτών,
εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες να απαιτούν εκ µέρους του αναθέτοντος φορέα,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να σέβεται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
πληροφοριών που του διαβιβάζουν.
Άρθρο 10
Τεχνικές προδιαγραφές – πρότυπα
1. Οι αναθέτοντες φορείς συµπεριλαµβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές στα γενικού
περιεχοµένου έγγραφα ή στη συγγραφή υποχρεώσεων για κάθε σύµβαση.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται µε παραποµπή σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές
εφόσον υπάρχουν.

3. Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει στο µέτρο του
δυνατού, να καθορίζονται µε παραποµπή στα άλλα πρότυπα που χρησιµοποιούνται στην
Κοινότητα.
4. Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη
συµπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Για το σκοπό αυτό,
δίδουν το προβάδισµα στις προδιαγραφές που ορίζουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις
µάλλον παρά τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού ή περιγραφής, εκτός εάν έχουν αντικειµενικούς
λόγους να θεωρούν ότι η χρησιµοποίηση τέτοιων προδιαγραφών δεν είναι ενδεδειγµένη για
την εκτέλεση της σύµβασης.
5. Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρουν προϊόντα συγκεκριµένου κατασκευαστικού τύπου
ή προέλευσης ή προκύπτοντα από ειδική µέθοδο και οι οποίες έχουν αποτέλεσµα την ευνοϊκή
µεταχείριση ή τον αποκλεισµό ορισµένων επιχειρήσεων, δεν χρησιµοποιούνται, εκτός εάν οι
εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες λόγω του αντικειµένου της σύµβασης.
Ειδικότερα, απαγορεύεται η µνεία εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή
συγκεκριµένης προέλευσης ή καταγωγής. Ωστόσο, η µνεία αυτή επιτρέπεται εφόσον
συνοδεύεται από τις λέξεις «ή ισοδύναµα», εάν το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να
περιγραφεί αλλιώς σε προδιαγραφές που να είναι επαρκώς ακριβείς και πλήρως κατανοητές
για κάθε ενδιαφερόµενο.
6. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εάν είναι τεχνικώς αδύνατον να αποδειχτεί κατά ικανοποιητικό τρόπο η πιστότητα ενός
προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
β. εάν η εφαρµογή της παραγράφου 2 θίγει την εφαρµογή του Π.∆. 424/95, (ΦΕΚ 243/ Α/95)
και του Κανονισµού Πιστοποίησης Τερµατικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού, κοινή
απόφαση 51477/11.1.96 (ΦΕΚ48/Β/96), σχετικά µε το πρώτο στάδιο της αµοιβαίας
αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικο1νωνιακού τερµατικού εξοπλισµού ή της
απόφασης 87/95/Ε0Κ του Συµβουλίου της 22 ας ∆εκεµβρίου 1986 για την τυποποίηση στον
τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.
γ. εάν, κατά την προσαρµογή των υφισταµένων πρακτικών στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
οι ευρωπαϊκές αυτές προδιαγραφές υποχρεώνουν τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει
προµήθειες ασύµβατες µε τον ήδη χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό ή συνεπάγονται
δυσανάλογη δαπάνη ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
προσφύγουν στην παρέκκλιση αυτή µόνο στα πλαίσια σαφώς καθορισµένης και
καταγραµµένης στρατηγικής, µε προοπτική την εντός καθορισµένου χρόνου υιοθέτηση
ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
δ. εάν η συγκεκριµένη ευρωπαϊκή προδιαγραφή δεν ενδείκνυται για την ειδικά µελετώµενη
εφαρµογή ή εάν δεν λαµβάνει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις που µεσολάβησαν από τη θέσπισή
της. Οι αναθέτοντες φορείς που προσφεύγουν στην παρέκκλιση αυτή γνωστοποιούν στον
αρµόδιο οργανισµό τυποποίησης ή οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο να αναθεωρεί τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές
προδιαγραφές δεν είναι οι ενδεδειγµένες και ζητούν την αναθεώρησή τους.
ε. εάν το προτεινόµενο σχέδιο αποτελεί πραγµατική καινοτοµία για την εφαρµογή της οποίας
δεν ενδείκνυται η χρήση των υφιστάµενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
7. Στις προκηρύξεις που δηµοσιεύονται δυνάµει του άρθρου 11 παραγρ. 1 στοιχείο α. ή του
άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α. αναφέρεται η προσφυγή στην παραγρ. 6 του παρόντος
άρθρου.
8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους υποχρεωτικούς τεχνικούς
κανόνες, µε την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο.
9. Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους προµηθευτές, στους εργολήπτες ή στους
παρέχοντες υπηρεσίες που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύµβασης και υποβάλλουν
σχετική αίτηση, τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται συστηµατικά στις συµβάσεις
προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών που αναθέτουν, ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες
σκοπεύουν να αναφερθούν για τις συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο περιοδικής
ενηµερωτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 12 παρ. 1 έως 4.
Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που είναι δυνατόν να τεθούν
στη διάθεση των ενδιαφερόµενων προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες,
αρκεί η παραποµπή στα εν λόγω έγγραφα.
Άρθρο 11

Προκήρυξη διαγωνισµού
1. Στην περίπτωση συµβάσεων προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο διαγωνισµός
προκηρύσσεται:
α. µέσω προκήρυξης συντασσόµενης σύµφωνα µε το παράρτηµα III Α, Β ή Γ ή
β. µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης συντασσόµενης σύµφωνα µε το παράρτηµα V ή
γ. µέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής συντασσόµενης σύµφωνα µε
το παράρτηµα IV.
2. Όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης:
α. η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τις προµήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα
καλύπτονται από τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί
β. η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύµβαση αυτή θα συναφθεί µε κλειστή διαδικασία ή
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς µεταγενέστερη δηµοσίευση πρόσκλησης για υποβολή
προσφορών και καλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν εγγράφως το
ενδιαφέρον τους
γ) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν αργότερα όλους τους υποψήφιους να επιβεβαιώσουν ότι
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν βάσει των λεπτοµερών στοιχείων σχετικά µε την εν λόγω
σύµβαση, πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συµµετεχόντων στις
διαπραγµατεύσεις. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
i) φύση και ποσότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαιρέσεως σχετικά µε
συµπληρωµατικές συµβάσεις και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσµία για την άσκηση
των δικαιωµάτων αυτών, στην περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων, φύση και ποσότητα,
και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσµία δηµοσίευσης µεταγενέστερων προκηρύξεων για
έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που θα αποτελέσουν αντικείµενο της σύµβασης,
ii) χαρακτήρας της διαδικασίας: κλειστή ή µε διαπραγµάτευση,
iii) ενδεχοµένως, ηµεροµηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προµηθειών ή
εκτέλεσης των έργων ή των υπηρεσιών,
iv) διεύθυνση και προθεσµία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να λάβουν
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και γλώσσα ή γλώσσες που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την υποβολή τους,
v) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα, ο οποίος παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες σε
όσους ενδιαφέρονται να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα,
vi) όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηµατοπιστωτικές εγγυήσεις και πληροφορίες
που πρέπει να παρέχουν οι προµηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες,
vii) ύψος και τρόπος καταβολής οποιουδήποτε ποσού απαιτείται για τη χορήγηση
τεκµηρίωσης σχετικά µε τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης και
viii) είδος της σύµβασης που αποτελεί αντικείµενο της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών,
αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση - πώληση, ή περισσότερα του ενός από
τα είδη αυτά.
[Το στοιχ. γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
3. Όταν η προκήρυξη διαγωνισµού γίνεται µέσω προκήρυξης µε αντικείµενο την ύπαρξη του
συστήµατος προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συµµετέχοντες σε
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, θα επιλέγονται µεταξύ των υποψηφίων που έχουν
προεπιλεγεί βάσει αυτού του συστήµατος.
4. Στην περίπτωση διαγωνισµών µελετών, ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω προκήρυξης
συντασσόµενης σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII.
5. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 12
Γνωστοποιήσεις – δηµοσιεύσεις
1. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, µέσω περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης:
α. στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών, το σύνολο των συµβάσεων, ανά κατηγορία
προϊόντων, των οποίων το εκτιµώµενο ύφος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παραγρ. 1 είναι ίσο µε
ή ανώτερο από 750.000 ECU, και τις οποίες σχεδιάζουν να συνάψουν κατά τους επόµενους
δώδεκα µήνες

β) στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συµβάσεων έργων
που προτίθενται να αναθέσουν οι αναθέτοντες φορείς και των οποίων η προϋπολογιζόµενη
αξία είναι ίση ή µεγαλύτερη από:
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο ii), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα I, παράγραφος 10.
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο iii), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και 9, ή
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο ii), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6.
[Το στοιχ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
γ. στην περίπτωση των συµβάσεων υπηρεσιών, το συνολικό προβλεπόµενο ποσό των
συµβάσεων υπηρεσιών για κάθε µία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθµούνται στο
παράρτηµα VII Α που προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόµενους µήνες και των
οποίων το εκτιµώµενο συνολικό ύφος, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 6, είναι ίσο ή
ανώτερο από 750.000 ECU.
2. Η προκήρυξη καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα V και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Όταν η προκήρυξη χρησιµοποιείται για την, κατά το άρθρο 11 παράγρ. 1 στοιχείο β,
προκήρυξη διαγωνισµού, πρέπει να δηµοσιεύεται δώδεκα το πολύ µήνες πριν από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παρ.2 στοιχείο γ.
Επιπλέον, ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσµίες του άρθρου 14 παρ. 2.
4. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, ιδίως, να δηµοσιεύουν περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις
µε αντικείµενο σηµαντικά σχέδια, χωρίς να επαναλαµβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη
περιληφθεί σε προηγούµενη ενδεικτική περιοδική προκήρυξη, µε την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι πρόσθετες.
5. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν συνάψει σύµβαση ή οργανώσει διαγωνισµό µελετών,
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σύναψη της σύµβασης
και µε τις προϋποθέσεις που θα καθορίσει η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 24, παράγρ.3 του παρόντος διατάγµατος, τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης µέσω προκήρυξης που καταρτίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα VI ή το παράρτηµα ΙΧ.
6. Τα στοιχεία του παραρτήµατος VI τίτλος Ι ή του παραρτήµατος ΙΧ δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή τηρεί τον ευαίσθητο
εµπορικό χαρακτήρα τον οποίον επικαλούνται ορισµένοι αναθέτοντες φορείς κατά τη
διαβίβαση αυτών των στοιχείων, σχετικά µε τα σηµεία 6, 9 και 11 του παραρτήµατος VI.
[Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθρο 2 Π∆ 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
7. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στην
κατηγορία αριθ. 8 του παραρτήµατος VII Α και στις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 9 παράγρ. 2
στοιχείο β. µπορούν, όσον αφορά το σηµείο 3του παραρτήµατος νι, να αναφέρουν µόνο τη
βασική κατηγορία του αντικειµένου της σύµβασης, κατά την έννοια της κατάταξης του
παραρτήµατος VII. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συµβάσεις υπηρεσιών υπαγόµενες
στην κατηγορία αριθ. 8 του παραρτήµατος VII Α στις οποίες δεν εφαρµόζεται το άρθρο 9
παράγρ. 2 στοιχείο β. µπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται στο σηµείο
3 του παραρτήµατος νι, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω εµπορικού απορρήτου.
Εντούτοις, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται στο σηµείο αυτό
να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτοµερείς όσο και αυτές που περιέχονται στην προκήρυξη
διαγωνισµού η οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγρ. 1 ή, όταν
χρησιµοποιείται ένα σύστηµα προεπιλογής, οι πληροφορίες αυτές να είναι τουλάχιστον τόσο
λεπτοµερείς όσο και η κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγρ. 7. Στις περιπτώσεις
που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII Β, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη
εάν δέχονται τη δηµοσίευσή τους.
8. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο τµήµα II του παραρτήµατος VI δεν πρέπει να
δηµοσιεύονται παρά µόνο µε απλουστευµένη µορφή, για στατιστικούς λόγους.
9. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ηµεροµηνία αποστολής
προς δηµοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 , 12 και 13 του
παρόντος.

10. Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται χωρίς περικοπές στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην τράπεζα δεδοµένων TED, στη γλώσσα του
πρωτοτύπου. Περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δηµοσιεύεται και
στις λοιπές επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, µόνο όµως το πρωτότυπο κείµενο θεωρείται
αυθεντικό.
11. Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηµοσιεύει τις
προκηρύξεις το αργότερο µέσα σε δώδεκα ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής τους. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήσεως του αναθέτοντα φορέα, η εν λόγω υπηρεσία
προσπαθεί να δηµοσιεύσει την προκήρυξη του άρθρου 11 παράγρ. 1 στοιχείο α. εντός πέντε
ηµερών, εφόσον της έχει αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τέλεξ ή τέλεφαξ. Σε κάθε
φύλλο της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει µια ή
περισσότερες προκηρύξεις, πρέπει να δηµοσιεύεται και το υπόδειγµα (ή τα υποδείγµατα)
σύµφωνα µε το οποίο συντάχθηκε η δηµοσιευόµενη προκήρυξη ή προκηρύξεις.
12. Η δαπάνη της δηµοσίευσης των προκηρύξεων των συµβάσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
13. Οι συµβάσεις ή διαγωνισµοί µελετών για τους οποίους δηµοσιεύεται προκήρυξη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 11 παράγρ. 1 ή 4, δεν
πρέπει να δηµοσιεύονται µε άλλον τρόπο πριν αποσταλούν στην Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν λόγω δηµοσίευση δεν πρέπει να περιέχει
διαφορετικές πληροφορίες από εκείνες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 13
∆ιαγωνισµοί µελετών
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών που οργανώνονται στα
πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόµενη αξία των
οποίων εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή µεγαλύτερη από:
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, παράγραφος 10.
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) ή ii),
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και, ή
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο i), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6.
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισµών µελετών, εφόσον το
συνολικό ύψος των χρηµατικών βραβείων συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών
που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες είναι ίσο ή µεγαλύτερο από:
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, παράγραφος 10
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) ή ii),
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µία από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και 9, ή
-το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο i), όσον
αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µία από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, παράγραφοι 3, 4, 5 και 6.
[Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 6 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’
17)]
3. Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση ενός διαγωνισµού µελετών θεσπίζονται σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο και ανακοινώνονται σε όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο
διαγωνισµό.
4. Η συµµετοχή σ' αυτούς τους διαγωνισµούς δεν µπορεί να περιοριστεί:
- στην ελληνική επικράτεια ή σε τµήµα αυτής ή στην επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

5. Οσάκις οι διαγωνισµοί µελετών συγκεντρώνουν περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων, οι
αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και αµερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις
περιπτώσεις, ο αριθµός των υποψήφιων που καλούνται να συµµετάσχουν στους
διαγωνισµούς πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγµατικού
ανταγωνισµού.
6, Η κριτική επιτροπή ενός διαγωνισµού µελετών συγκροτείται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όταν απαιτείται από τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να διαθέτουν ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν,
τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής, πρέπει να διαθέτουν το ίδιο ή ένα
ισοδύναµο προσόν.
Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά την λήψη των αποφάσεών της ή τις γνωµοδοτήσεις
της. Οι αποφάσεις ή οι γνώµες της εκδίδονται βάσει των µελετών που υποβάλλονται κατά
τρόπο ανώνυµο και στηρίζονται αποκλειστικά στα κριτήρια που απαριθµούνται στην
προκήρυξη που αναφέρεται στο παράρτηµα VIII.
Άρθρο 14
Προθεσµίες παραλαβής προσφορών - αιτήσεων συµµετοχής
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται από τους
αναθέτοντες φορείς έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον 52 ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από προθεσµία
επαρκή για να επιτρέπει στους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η
οποία δεν θα είναι γενικά µικρότερη από 36 ηµέρες, και οπωσδήποτε όχι µικρότερη από 22
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, στις περιπτώσεις που οι
αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1, υπό την
προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει επίσης τα στοιχεία τα οποία ζητούνται στο
µέρος ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήµατος V, εφόσον είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο δηµοσίευσης της
ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
Αυτή η περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση πρέπει επιπλέον να έχει σταλεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τουλάχιστον 52 ηµέρες και κατ' ανώτατο όριο
δώδεκα µήνες πριν από την ηµεροµηνία αποστολής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση των οποίων έχει
προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισµού, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
α) η προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, κατόπιν προκήρυξης που
δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή κατόπιν πρόσκλησης
από αναθέτοντα φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ορίζεται, κατά
γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή
της πρόσκλησης, και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την προθεσµία
δηµοσίευσης που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 11, συν 10 ηµέρες,
β) η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να καθορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία
µεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό τον όρο ότι παρέχεται
σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και υποβολή των προσφορών,
γ) εφόσον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής
των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει µια προθεσµία η οποία είναι, κατά γενικό
κανόνα, τουλάχιστον 24 ηµέρες, και σε καµία περίπτωση, µικρότερη από 10 ηµέρες από την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Το χρονικό διάστηµα που παρέχεται
πρέπει να επαρκεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες που αναφέρονται
στο άρθρο 14 παράγραφος 5.
[Οι παρ.1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.7 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’
17)]
3. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη της διακήρυξης πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στους
προµηθευτές, στους εργολήπτες ή στους παρέχοντες υπηρεσίες, κατά κανόνα, µέσα σε έξι
ηµέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

4. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τα τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία της
συγγραφής υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς έξι µέρες το
αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών.
5. Όταν για την υποβολή των προσφορών είναι αναγκαία η εξέταση ογκωδών εγγράφων
στοιχείων, π.χ. εκτενών τεχνικών προδιαγραφών, η επίσκεψη στον τόπο του έργου ή η
επιτόπια εξέταση των εγγράφων στοιχείων που συνοδεύουν τη συγγραφή υποχρεώσεων,
αυτό λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των κατάλληλων προθεσµιών.
6. Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν τους επιλεγέντες υποψήφιους εγγράφως και
ταυτοχρόνως. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη της διακήρυξης, πρέπει δε να περιλαµβάνει τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία:
α. τη διεύθυνση από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν τα τυχόν συµπληρωµατικά
έγγραφα στοιχεία και την προθεσµία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς επίσης και
το ύψος και τον τρόπο καταβολής τυχόν αντιτίµου για τα στοιχεία αυτά
β. την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών, τη διεύθυνση
στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να
συνταχθούν
γ. τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισµού που έχει ήδη δηµοσιευθεί
δ. µνεία των εγγράφων που ενδεχοµένως πρέπει να επισυναφθούν
ε. τα κριτήρια της ανάθεσης της σύµβασης, εφόσον αυτά δεν περιλαµβάνονται στην
προκήρυξη
στ. οποιονδήποτε άλλον ιδιαίτερο όρο συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης.
7. Οι αιτήσεις συµµετοχής και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να
διαβιβάζονται µε το ταχύτερο δυνατό µέσον. Όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µε
τηλεγράφηµα, τηλέτυπο τηλεοµοιοτυπία, τηλεφώνηµα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσο,
απαιτείται όπως οι αιτήσεις αυτές επιβεβαιώνονται µε επιστολή αποστελλόµενη εντός της
προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 εδάφιο 2 του παρόντος.
[Η παρ.7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
Άρθρο 15
Υπεργολαβίες
Στη συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα
να προσδιορίσει, στην προσφορά του, το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται, ενδεχοµένως,
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του αρχικού εργολήπτη.
Άρθρο 16
Παροχή πληροφοριών
1. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κράτος
µέλος να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι
προσφέροντες µπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην
Ελλάδα, στην περιοχή ή στην τοποθεσία όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο ή να
παρασχεθούν οι υπηρεσίες και οι οποίες θα ισχύουν για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται
ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο 1 ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία
ανάθεσης να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την προετοιµασία της προσφοράς τους, τις
υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, που ισχύουν
στον τόπο εκτέλεσης, του έργου ή παροχής των υπηρεσιών. Τούτο δεν εµποδίζει την
εφαρµογή του άρθρου 21 παράγραφος 5 σχετικά µε την επαλήθευση των ασυνήθιστα
χαµηλών προσφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 17
Σύστηµα προεπιλογής
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να καταρτίσουν και να
διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων
υπηρεσίες που εγκρίνεται µε κοινές αποφάσεις των αρµοδίων σύµφωνα µε την παράγραφο
19 του άρθρου 2 του Π.∆. 57/2000 Υπουργών και του εποπτεύοντος τον φορέα Υπουργού.
Οι φορείς που καταρτίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα των προµηθευτών, εργοληπτών και παρεχόντων υπηρεσίες να υποβάλουν ανά
πάσα στιγµή αίτηση για προεπιλογή.
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
2. Το σύστηµα αυτό είναι δυνατόν να περιλαµβάνει πολλές φάσεις προεπιλογής και η
διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και κανόνων που ορίζονται
από την εγκριτική απόφαση της ανωτέρω παρ.1. Στην περίπτωση αυτή, ο αναθέτων φορέας
παραπέµπει στα ευρωπαϊκά πρότυπα οσάκις είναι τα ενδεδειγµένα. Τα εν λόγω κριτήρια και
κανόνες είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.
3. Τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες προεπιλογής παρέχονται στους ενδιαφερόµενους
προµηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες κατόπιν αιτήσεώς τους. Η
αναπροσαρµογή αυτών των κριτηρίων και αυτών των κανόνων ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές, εργολήπτες και παρέχοντες υπηρεσίες. Εάν ένας αναθέτων
φορέας κρίνει ότι το σύστηµα προεπιλογής ορισµένων τρίτων φορέων ή οργανισµών
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές,
εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες τα ονόµατα αυτών των τρίτων φορέων ή οργανισµών.
4. Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να γνωστοποιούν στους αιτούντες την απόφαση που
λαµβάνουν σχετικά µε την προεπιλογή τους ή µη, εντός εύλογης προθεσµίας. Εάν για την
απόφαση σχετικά µε την προεπιλογή απαιτείται διάστηµα άνω του εξαµήνου από την
κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας οφείλει να γνωστοποιήσει στον
αιτούντα, µέσα σε δύο µήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την
παράταση της προθεσµίας και την ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί
η αίτησή του.
5. Όταν λαµβάνουν απόφαση ως προς την προεπιλογή ή όταν τα κριτήρια και οι κανόνες
προεπιλογής αναπροσαρµόζονται, οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν:
- να επιβάλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή οικονοµικούς όρους σε ορισµένους προµηθευτές,
εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες, τους οποίους δεν θα επέβαλαν σε άλλους.
- να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέµατα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη
αντικειµενικές αποδείξεις.
6. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση προεπιλογής απορρίπτεται πρέπει να ενηµερώνονται ως
προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι
αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής που ορίζονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.
7. Τηρείται µητρώο των προεπιλεγέντων προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων
υπηρεσίες. Το µητρώο αυτό µπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα µε τους τύπους των
συµβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.
8. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να ανακαλούν την προεπιλογή ενός προµηθευτή,
εργολήπτη ή παρέχοντος υπηρεσίες εάν δεν συντρέχει λόγος βασιζόµενος στα κριτήρια της
παραγράφου 2. Η πρόθεση ανάκλησης της προεπιλογής πρέπει να κοινοποιείται
προηγουµένως γραπτώς στον προµηθευτή, εργολήπτη ή παρέχοντα υπηρεσία και να
αναφέρεται ο λόγος ή οι λόγοι που οδήγησαν σ' αυτήν.
9. Για το σύστηµα προεπιλογής συντάσσεται προκήρυξη σύµφωνα µε το παράρτηµα IV η
οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναφέρει το
σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστηµα προεπιλογής και τις λεπτοµέρειες της συµµόρφωσης
προς τους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστηµα έχει διάρκεια άνω των τριών ετών, η
προκήρυξη πρέπει να δηµοσιεύεται ετησίως. Όταν έχει µικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική
προκήρυξη.
Άρθρο 18
Κριτήρια επιλογής σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία µε διαπραγµατεύσεις

1. Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι επιλέγουν τους υποψήφιους που θα υποβάλουν
προσφορά σε µια κλειστή διαδικασία ή που θα συµµετάσχουν σε µια διαδικασία µε
διαπραγµατεύσεις, οφείλουν να προβαίνουν στην επιλογή σύµφωνα µε τα αντικειµενικά
κριτήρια και τους αντικειµενικούς κανόνες που έχουν ορίσει και που βρίσκονται στη διάθεση
των ενδιαφερόµενων προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες.
2. Τα χρησιµοποιούµενα κριτήρια περιλαµβάνουν και τα κριτήρια αποκλεισµού που
απαριθµούνται στο άρθρο 24 του Π.∆. 23/93 και στο άρθρο 14 παρ, 1,2 και 3 του Π.∆,
370/95.
3. Τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειµενική ανάγκη του αναθέτοντα φορέα
να µειώσει τον αριθµό των υποψηφίων σε επίπεδο ανάλογο µε την ανάγκη εξισορρόπησης
µεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και των µέσων που
απαιτεί η ολοκλήρωσή της. Ο αριθµός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να
είναι ανάλογος µε την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού.
Άρθρο 19
Πιστοποιητικά ποιοτικής εξασφάλισης για παροχή υπηρεσιών
1. Εάν οι αναθέτοντες φορείς ζητήσουν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από
ανεξάρτητους φορείς µε σκοπό τη βεβαίωση ότι ο παρέχων υπηρεσίες τηρεί ορισµένα
ποιοτικά πρότυπα, πρέπει να γίνεται παραποµπή σε συστήµατα ποιοτικής εξασφάλισης που
βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 29 000, µε πιστοποίηση εκ µέρους
φορέων που ακολουθούν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 45 000.
2. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από φορείς εδρεύοντες στα
άλλα κράτη µέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα
ποιοτικής εξασφάλισης εκ µέρους όσων παρέχουν υπηρεσίες οι οποίοι δεν είναι σε θέση να
εξασφαλίσουν πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόµενα, ή να τα εξασφαλίσουν µέσα στις
ταχθείσες προθεσµίες.
Άρθρο 20
Κοινοπραξίες
1. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες δικαιούνται να
υποβάλουν προσφορές ή να διαπραγµατεύονται. Η µετατροπή των κοινοπραξιών αυτών σε
ορισµένη νοµική µορφή δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί ως προϋπόθεση για την υποβολή της
προσφοράς ή τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, η κοινοπραξία όµως η οποία θα επιλεγεί
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει τη µετατροπή αυτή εάν της ανατεθεί η σύµβαση
και στο βαθµό που η µετατροπή της είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
2. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω
υπηρεσία, δεν µπορούν να απορριφθούν απλώς και µόνο επειδή έπρεπε να είναι, δυνάµει
της ελληνικής νοµοθεσίας φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
3. Εντούτοις, τα νοµικά πρόσωπα είναι δυνατόν να υποχρεωθούν να αναφέρουν, στις
προσφορές ή στις αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλουν, τα ονόµατα και τα κατάλληλα
επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων στα οποία θα ανατεθεί η παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας.
Άρθρο 21
Κριτήρια ανάθεσης συµβάσεων
1. Με την επιφύλαξη των κειµένων, νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων
σχετικά µε την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες
φορείς αναθέτουν τις συµβάσεις είναι:
α. είτε, όταν προκρίνεται η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, διάφορα
µεταβλητά κριτήρια ανάλογα µε την εκάστοτε σύµβαση: για παράδειγµα, προθεσµία
παράδοσης ή εκτέλεσης, κόστος χρήσης, αποδοτικότητα, ποιότητα, αισθητική ή λειτουργική
αξία, τεχνική αξία, εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια, ανάληψη
υποχρεώσεων ως προς τα ανταλλακτικά, ασφάλεια εφοδιασµού και τιµή.

β. είτε αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α., οι αναθέτοντες φορείς
αναφέρουν, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη της σύµβασης, όλα τα κριτήρια
ανάθεσης που προβλέπουν ότι θα εφαρµοστούν, ει δυνατόν κατά φθίνουσα τάξη
σπουδαιότητας.
3. Όταν η ανάθεση γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες εναλλακτικές προσφορές
που παρουσιάζει ένας προσφέρων εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις
ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλει ο αναθέτων φορέας. Στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι
αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει οπωσδήποτε να
πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τί απαιτείται για την υποβολή τους στα
πλαίσια προσφοράς. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη συγγραφή υποχρεώσεων κατά
πόσον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά εξαιτίας και µόνον του
ότι καταρτίστηκε µε τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σε συνάρτηση µε ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ή ακόµη σε συνάρτηση µε αναγνωρισµένες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές
σύµφωνες µε τις βασικές απαιτήσεις κατά την έννοια της οδηγίας 89/106/Ε0Κ που
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆.334/94, (ΦΕΚ176/Ν94).
5. Εάν, για µια ορισµένη σύµβαση, οι προσφορές εµφανίζονται ως ασυνήθως χαµηλές σε
σχέση µε την παροχή, ο διαθέτων φορέας, πριν να τις απορρίψει ζητεί γραπτώς τις
διευκρινίσεις που θεωρεί χρήσιµες σε σχέση µε τη σύνθεση της οικείας προσφοράς και
εξακριβώνει εάν αυτή η σύνθεση ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα βάσει των
υποβαλλόµενων αποδεικτικών στοιχείων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να τάξει µια εύλογη
προθεσµία απάντησης.
Ο αναθέτων φορέας µπορεί να λάβει υπόψη αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε
αντικειµενικά κριτήρια τα οποία έχουν σχέση µε την όλη οικονοµία της διαδικασίας δοµικής ή
άλλης κατασκευής, µε τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, µε τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες των
οποίων απολαύει ο προσφέρων για την εκτέλεση της σύµβασης ή µε την πρωτοτυπία του
προτεινόµενου από τον προσφέροντα προϊόντος ή έργου.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να απορρίπτουν τις προσφορές που είναι ασυνήθως
χαµηλές λόγω της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, παρά µόνον εάν συµβουλεύτηκαν τον
προσφέροντα και ο προσφέρων δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση είχε
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 3 της συνθήκης ή ότι είχε
επιτραπεί από την Επιτροπή. Οι αναθέτοντες φορείς που απορρίπτουν προσφορά υπό τους
όρους αυτούς, ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
6. Οι φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαµβανοµένη στο παράρτηµα Ι, παράγραφοι 1,
2, 7, 8 και 9 ενηµερώνουν το συντοµότερο τους συµµετέχοντες προµηθευτές, εργολήπτες ή
παρέχοντες υπηρεσίες για τις αποφάσεις που λαµβάνονται όσον αφορά την ανάθεση της
σύµβασης, εάν τους υποβληθεί σχετική αίτηση.
7. Οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαµβανοµένη στο παράρτηµα Ι
παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και 9 γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή
προσφέροντα, το συντοµότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους
απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που
υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της
επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα του αναδόχου.
Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην κοινοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες
σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εµπόδιο για την εφαρµογή
των νόµων ή θα ήταν αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή θα έθιγε έννοµα εµπορικά
συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της
επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύµβαση, ή θα µπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες.
[Οι παρ.6,7 προστέθηκαν µε την παρ.10 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζεται όταν η αναθέτουσα αρχή βασίζει την
ανάθεση των συµβάσεων σε άλλα κριτήρια, στα πλαίσια ρύθµισης που ισχύει ήδη κατά την
έκδοση της Οδηγίας 98/4/ΕΚ και που αποσκοπεί στο να ευνοήσει ορισµένους προσφέροντες,
υπό τον όρο ότι η εν λόγω ρύθµιση είναι συµβατή µε τη Συνθήκη.
[Η παρ.6 αναριθµήθηκε σε παρ.8 και τροποποιήθηκε µε την παρ.11 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002
(ΦΕΚ Α’ 17)]

Άρθρο 22
Προσφορές για προϊόντα από τρίτες χώρες
1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγόµενα από τις
τρίτες χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια,
συµφωνία που εξασφαλίζει πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων συγκρίσιµη και
ουσιαστική στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών, εφαρµόζεται δε µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών µελών της έναντι των τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύµβασης προµηθειών µπορεί να
απορριφθεί όταν το µέρος των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, της καταγωγής
καθοριζοµένης από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
1968 περί κοινού ορισµού της έννοιας της καταγωγής των προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 3860/87, υπερβαίνει το 50% της ολικής αξίας των προϊόντων
που συνιστούν την εν λόγω προσφορά.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το λογισµικό που χρησιµοποιείται στον εξοπλισµό
των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρείται ως προϊόν.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µεταξύ δύo ή περισσότερων
προσφορών που είναι ισοδύναµες σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο
άρθρο 21, προτιµάται η προσφορά που δεν µπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναµο, για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιµών δεν υπερβαίνει το 3%.
4. Ωστόσο, δεν προτιµάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάµει της ανωτέρω παραγράφου 3,
όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό µε διαφορετικά
τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταµένου υλικού, πράγµα που θα οδηγούσε
σε ασυµβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες
δαπάνες.
5. Για τον καθορισµό, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, των προϊόντων καταγωγής
τρίτων χωρών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες
στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα των διατάξεων της οδηγίας 93/38/Ε0Κ µε απόφαση
του Συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
6. Όσον αφορά το άνοιγµα των συµβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες και τη σηµειούµενη
κατά καιρούς πρόοδο στις πολυµερείς ή διµερείς διαπραγµατεύσεις για την πρόσβαση των
επιχειρήσεων της Κοινότητας στις αγορές των χωρών αυτών, ισχύουν τα αναφερόµενα στα
άρθρα 36 και 37 της Κοινοτικής οδηγίας 93/38.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ενηµερώνει τα συναρµόδια Υπουργεία και τους
αναθέτοντες φορείς για τις αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο κατ' εφαρµογή του άρθρου
37της οδηγίας 93/38/Ε0Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
∆ιατήρηση στοιχείων
1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύµβαση, τα κατάλληλα στοιχεία που τους
επιτρέπουν, σε µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε:
α) την προεπιλογή και την επιλογή εργοληπτών, προµηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες και
την ανάθεση των συµβάσεων,
β) την εφαρµογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6,
γ) την εφαρµογή διαδικασιών χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 2,
δ) τη µη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 8 έως 16 δυνάµει των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του παρόντος.
2. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία ανάθεσης
της σύµβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να
παράσχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούµενες πληροφορίες.

[Οι παρ.1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 12 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ
Α’ 17)]
3. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στα εποποπτεύοντα αυτούς Υπουργεία, τα οποία στη
συνέχεια διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε χρόνο, και µε τον τρόπο που θα καθορισθεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 του παρόντος, στατιστική
κατάσταση σχετικά µε το συνολικό ύφος, κατανεµηµένο ανά κατηγορίες δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο παράρτηµα 1, των συναφθεισών συµβάσεων που είναι χαµηλοτέρου
επιπέδου από τα κατώτατα όρια αξίας του άρθρου 6 παραγρ. 1 αλλά οι οποίες, σε αντίθετη
περίπτωση, θα καλύπτονταν από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Σε σχέση µε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρεται το παράρτηµα Ι,
παράγραφοι 1, 2, 7, 8 και 9, λαµβάνεται µέριµνα, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που θα
θεσπισθούν µε βάση τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 έως 4, ώστε η Επιτροπή να
λάβει µια στατιστική έκθεση των συµβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου
1997 για το προηγούµενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου.
Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της
ορθής εφαρµογής της συµφωνίας.
Τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν αφορούν τις
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήµατος
VΙΙ.Α, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 µε αριθµό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525
και 7526, ή τις υπηρεσίες του παραρτήµατος VΙΙ.Β.
[Τα τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.13 άρθρο 2 Π.∆. 22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
4. Οι λεπτοµέρειες καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24,
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι:
α. για λόγους απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, µπορούν να αποκλείονται οι
συµβάσεις µικρότερης σηµασίας, εφόσον δεν θίγεται η χρησιµότητα των στατιστικών.
β. τηρείται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των διαβιβαζοµένων στοιχείων.
Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις
1. Τα εκπεφρασµένα στο εθνικό νόµισµα ποσά των ορίων που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 6 αναθεωρούνται, κατ' αρχήν, κάθε δύο χρόνια από 1ης
Ιανουαρίου 1996. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται µε βάση τη µέση ηµερήσια τιµή των
νοµισµάτων αυτών εκφραζόµενη σε Ecu κατά τη διάρκεια της 24µηνης χρονικής περιόδου η
οποία λήγει την τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης
Ιανουαρίου. Οι τιµές αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην αρχή Νοεµβρίου.
2. Τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Συµφωνία Π.Ο.Ε. για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, που
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης,
εκφραζόµενα σε Ecu, αναθεωρούνται κατ' αρχήν, κάθε δύο χρόνια από την 1η Ιανουαρίου
1996. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται µε βάση τη µέση ηµερήσια τιµή του Ecu εκφραζόµενη
σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, κατά τη διάρκεια της 24µηνης χρονικής περιόδου που λήγει
την τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. Οι
τιµές αυτές δηµοσιεύονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3. Η µέθοδος υπολογισµού που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 εξετάζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο.
[Η αρχική παράγραφος 1 καταργήθηκε και οι νέες παράγραφοι 1, 2 και 3 προστέθηκαν,
αναριθµουµένων των εποµένων σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα µε την παρ.14 άρθρο 2 Π.∆.
22/2002 (ΦΕΚ Α’ 17)]
3. Όσον αφορά στις συµβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν
δραστηριότητα αναφερόµενη στο άρθρο 5 παράγρ. 1 στοιχείο δ., την Επιτροπή επικουρεί η
επιτροπή συµβουλευτικού χαρακτήρα, η οποία είναι η συµβουλευτική επιτροπή για τις
συµβάσεις τηλεπικοινωνιών. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από αντιπροσώπους των κρατών
µελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής, το δε έργο της περιγράφεται στα
άρθρα 39 και 40 της Κοινοτικής οδηγίας 93/38.
4. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 39 και 40 της Κοινοτικής οδηγίας 93/38 επίσης:
α. Αναθεωρείται το παράρτηµα I προκειµένου να ανταποκρίνεται στα κριτήρια των άρθρων 3
και 5 του παρόντος διατάγµατος.

β. Καθορίζονται µε σκοπό την απλούστευσή τους οι λεπτοµέρειες παρουσίασης, αποστολής,
παραλαβής, µετάφρασης, διατήρησης και διανοµής των προκηρύξεων που αναφέρονται στα
άρθρα 11 και 12 και των στατιστικών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 του
παρόντος διατάγµατος.
γ. Τροποποιούνται η ονοµατολογία που προβλέπεται στα παραρτήµατα VII Α και VII Β και η
µνεία ειδικών θέσεων στις προκηρύξεις.
δ. ∆ιεξάγει το έργο της η συµβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Τα αναθεωρηµένα παραρτήµατα και οι λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παράγρ. 3 του
παρόντος άρθρου δηµοσιεύονται στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6. Με κοινές αποφάσεις των αρµοδίων Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του εποπτεύοντος τον αναθέτοντα
φορέα Υπουργού δύναται να ρυθµίζεται κάθε θέµα που αναφέρεται σε διαδικαστικές
λεπτοµέρειες αναγκαίες για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 25
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος διατάγµατος τα
παραρτήµατα I έως ΙΧ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-ΙΧ
[…]
Άρθρο 26
Ισχύς των διατάξεων
1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος ισχύουν από τη δηµοσίευση αυτού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε
άλλο τρόπο, καταργείται
3. Προµήθειες, υπηρεσίες και έργα που έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο διακηρυχθεί πριν την
1.1.98 και οι διαδικασίες αναθέσεώς τους κατά την ηµεροµηνία αυτή, ευρίσκονται σε εξέλιξη,
θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις.
6. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε την δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος.

