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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 28 παράγραφος 1 

 

Αριθμός 
Κατηγορ

ίας 

Θέμα Αριθμός αναφοράς CPV του κοινού 
λεξιλογίου  

για τις δημόσιες συμβάσεις 

1 Υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευών 

50000000-5, από 50100000-6 έως 
50884000-5 με εξαίρεση από 50310000-1 
έως 50324200-4 και 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) και 
από 51000000-9 έως 51900000-1 

2 Υπηρεσίες που σχετίζονται με 
θέματα εξωτερικής στρατιωτικής 
βοήθειας 

75211300-1 

3 Υπηρεσίες άμυνας, υπηρεσίες 
στρατιωτικής άμυνας και 
υπηρεσίες πολιτικής άμυνας 

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 

4 Υπηρεσίες (αστυνομικών) 
ερευνών και ασφαλείας 

Από 79700000-1 έως 79720000-7 

5 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών 60000000-8, από 60100000-9 έως 
60183000-4 εκτός 60160000-7, 60161000-
4), και από 64120000-3 έως 64121200-2 

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

60400000-2, από 60410000-5 έως 
60424120-3 εκτός 60411000-2, 60421000-
5), από 60440000-4 έως 60445000-9 και 
60500000-3 

7 Χερσαία και εναέρια μεταφορά 
ταχυδρομικής αλληλογραφίας 

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 
60421000-5 

8 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών 
μεταφορών 

Από 60200000-0 έως 60220000-6 

9 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών Από 60600000-4 έως 60653000-0, και από 
63727000-1 έως 63727200-3 

10 Υποστηρικτικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών 

Από 63100000-0 έως 63111000-0, από 
63120000-6 έως 63121100-4, 63122000-0, 
63512000-1 και από 63520000-0 έως 
6370000-6 

11 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Από 64200000-8 έως 64228200-2, 
72318000-7, και από 72700000-7 έως 
72720000-3 

12 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: 
υπηρεσίες ασφαλίσεων 

Από 66500000-5 έως 66720000-3 

13 Υπηρεσίες πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες 

Από 50310000-1 έως 50324200-4, από 
72000000-5 έως 72920000-5 εκτός 



72318000-7 και από 72700000-7 έως 
72720000-3), 79342410-4, 9342410-4 

14 Υπηρεσίες έρευνας και 
ανάπτυξης (1) και δοκιμές 
αξιολόγησης 

Από 73000000-2 έως 73436000-7 

15 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού 
ελέγχου και τήρησης λογιστικών 
βιβλίων 

Από 79210000-9 έως 79212500-8 

16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης (2) και συναφείς 
υπηρεσίες 

Από 73200000-4 έως 73220000-0, από 
79400000-8 έως 79421200-3 και 79342000-
3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 
98362000-8 

17 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∙ 

Από 71000000-8 έως 71900000-7 εκτός 
71550000-8 και 79994000-8 

18 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 
και διαχείρισης ακινήτων 

Από 70300000-4 έως 70340000-6 και από 
90900000-6 έως 90924000-0 

19 Υπηρεσίες οδικών δικτύων και 
αποκομιδής απορριμμάτων: 
εγκαταστάσεις υγιεινής και 
συναφείς υπηρεσίες 

Από 90400000-1 έως 90743200-9 εκτός 
90712200-3), από 90910000-9 έως 
90920000-2 και 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 

20 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
προσομοίωσης στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας 

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 
80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 
80650000-5, 80660000-8 

(1) Εκτός των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο 
1ιγ. 

(2) Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 28 παράγραφος 2 

 

Αριθμός 
Κατηγορ

ίας 

Θέμα Αριθμός αναφοράς CPV του κοινού 
λεξιλογίου  

για τις δημόσιες συμβάσεις 

21 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων 

Από 55100000-1 έως 55524000-9 και από 
98340000-8 έως 98341100-6 

22 Υποστηρικτικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών 

Από 63000000-9 έως 63734000-3 εκτός 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), 
από 63727000-1 έως 63727200-3 και 
98361000-1 

23 Νομικές υπηρεσίες Από 79100000-5 έως 79140000-7 

24 Υπηρεσίες τοποθέτησης και 
προμήθειας προσωπικού (1) 

Από 79600000-0 έως 79635000-4 εκτός 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), και 
από 98500000-8 έως 98514000-9 

25 Υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες 

79611000-0 και από 85000000-9 έως 
85323000-9 εκτός 85321000-5 και 
85322000-2) 

26 Λοιπές υπηρεσίες 

(1) Εκτός των συμβάσεων εργασίας 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 39 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως: 

1. α) «Τεχνικές προδιαγραφές», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι τεχνικές 

απαιτήσεις τις οποίες περιέχουν ιδίως οι συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή προμήθειας και οι οποίες επιτρέπουν 

τον προσδιορισμό τους, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται 

από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα. τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 

τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις 

περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την 

εκτίμηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 

περιλαμβανομένων 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 διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. 

Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους 

δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις τεχνικές ή μεθόδους και κάθε 

άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση 

να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα 

ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή στοιχεία για τα έργα αυτά∙ 

 β) «τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: 

προδιαγραφή που περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει 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 τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και 

την εκτίμηση 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 μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες 

για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης∙ 

2. «πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με 

τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της 

οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

- «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και 

έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, 

- «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 

τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, 

- «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και 

έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού∙ 

3. «πρότυπο αμυντικού εξοπλισμού»: τεχνική προδιαγραφή της οποίας η τήρηση δεν είναι 

υποχρεωτική και η οποία έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο και ειδικευμένο στην κατάρτιση 

τεχνικών προδιαγραφών οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα σε διεθνή, περιφερειακή 



ή εθνική κλίμακα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή στον τομέα της 

άμυνας∙ 

4. «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας χρήσης 

ενός προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

κατασκευαστικών απαιτήσεων και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του εν λόγω 

προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί∙ η ευρωπαϊκή τεχνική 

έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν 

από το εκάστοτε κράτος μέλος∙ 

5. «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί βάσει 

αναγνωρισμένης από τα κράτη μέλη διαδικασίας η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

6. «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν που σχεδιάζεται από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες 

προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. 

7. Για τις συμβάσεις του Β΄ Κεφαλαίου του πέμπτου μέρους, ισχύουν συμπληρωματικά τα 

ακόλουθα: 

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων των 

οπλικών συστημάτων και μέσων, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των υπό προμήθεια 

υλικών με βάση: 

α. την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και δείγμα της υπηρεσίας. Το δείγμα της 

Υπηρεσίας αποτελεί συμπληρωματική πληροφορία για την πληρέστερη κατανόηση των 

απαιτήσεων των κατασκευαστικών σχεδίων ενός προϊόντος, που περιλαμβάνονται στο 

κύριο μέρος της Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται, όπου 

είναι εφικτό, με αναφορά στη χημική σύσταση, στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του 

υλικού που ενδιαφέρουν την υπηρεσία, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης 

λειτουργικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόκρυψη του αρχικού 

κατασκευαστή του δείγματος, τότε στην ετικέτα επισήμανσης να αναφέρεται ο αριθμός 

διαγωνισμού και η σχετική σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού, ή 

β. την τεχνική προδιαγραφή και δείγμα του προμηθευτή. Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται 

και με αναφορά στα στοιχεία που καθορίζονται και για το δείγμα της υπηρεσίας, όπως 

παραπάνω, επιπλέον δε και με ποσοτικούς προσδιορισμούς των διαφόρων ιδιοτήτων 

κατά περίπτωση, ή 

γ. τα κατασκευαστικά σχέδια  ή 

δ. τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. 

Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία (τεχνικά – επιχειρησιακά), με τα οποία 

είναι δυνατή η επιλογή εκείνου του υλικού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του 

χρήστη, όταν, από το υλικό αυτό, διατίθενται στην αγορά άλλα ομοειδή, καθώς και κριτήρια 

αξιολόγησης των υλικών. Στις ειδικές απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται, η μέθοδος και οι διαδικασίες αποδοχής του πρωτοτύπου, αντοχές, 

μέθοδοι και φορέας ελέγχου σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (MIL STDS – 

MIL SPECS κ.ά.), αξιοπιστία και συντηρησιμότητα υλικού με αναφορά σε δείκτες μέτρησης 

MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time to Repair), MART (Mean Active 

Repair Time) και πιστοποιητικά ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας κρατικών φορέων, 

αναγνωρισμένων εργαστηρίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. 



Τα κατασκευαστικά σχέδια περιλαμβάνουν επί μέρους πληροφορίες αναγκαίες για την 

κατασκευή ενός συγκροτήματος ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, μέθοδοι κατασκευής, 

κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές). 

Στοιχεία αναγνώρισης κάθε υλικού είναι ο αριθμός ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα 

με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCK NUMBER – NSN) ή κατ’ 

άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του 

(PART NUMBER – P/N, ή REFERENCE NUMBER – R/N) που πρέπει να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE). Τα στοιχεία 

αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN, P/N ή R/N των υλικών, όπως αυτά παρέχονται 

από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια. 

Για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, είναι δυνατός ο 

τεχνικός προσδιορισμός των παρεχομένων υπηρεσιών με ανάλογη παραπομπή στα 

τεχνικά εγχειρίδια του υλικού – μέσου που έχουν εκδοθεί από τον αρχικό κατασκευαστικό 

οίκο και αποτελούν είτε αναπόσπαστο μέρος της αρχικής σύμβασης προμήθειας ή εν 

συνεχεία υποστήριξης, είτε επικαιροποιημένο επίσημο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις που αναφέρονται 

στα άρθρα 57 και 58 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 

«ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα 

2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα 

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

4. Αριθμός (-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1.  Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της 

αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την 

οποία μπορούν ενδεχομένως να λαμβάνονται συμπληρωματικές πληροφορίες και, εφόσον 

πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών και έργων, των υπηρεσιών, π.χ. ο σχετικός δημόσιος 

ιστοχώρος, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το γενικό 

ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει στους τομείς της φορολογίας, της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, στον τόπο 

στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

2.  Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 

προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευμένης εργασίας. 

3. Για τις 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 αναφοράς της ονοματολογίας 

CPV. 

 Για τις συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση 

προϊόντων∙ αριθμός (-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 

 Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία 

από τις κατηγορίες υπηρεσιών, αριθμός (-οί) της ονοματολογίας CPV. 

4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης 

της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 

5. Αναφέρεται, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. 

6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες. 

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της 

δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο«προφίλ αγοραστή». 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης και 

ανταγωνιστικός διάλογος: 

1.  Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 

της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα. 



2.  Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 

προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευμένης εργασίας. 

3. α) επιλεγείσα διαδικασία συνάψεως της σύμβασης, 

 β) ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην ταχεία διαδικασία (σε περίπτωση 

κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση), 

 γ) αναφέρεται, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο, 

 δ) ενδεχομένως, διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

4. Τύπος της σύμβασης. 

5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος 

παροχής των υπηρεσιών. 

6. α) Συμβάσεις 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 και η διάρκεια τυχόν παρατάσεων∙ εάν το έργο ή 

η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των διάφορων 

τμημάτων∙ αριθμός (-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV,  

- πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αφορά και 

την εκπόνηση μελετών,  

- στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια 

της συμφωνίας-πλαισίου, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια 

της συμφωνίας-πλαισίου καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των 

συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν, 

 β) Συμβάσεις προμηθειών: 

- φύση των προς παράδοση 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 CPV∙ ποσότητα 

των προς παράδοση προϊόντων, με αναφορά ιδίως των δικαιωμάτων προαιρέσεως 

(option) για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα 

για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων∙ δικαιώματα προαιρέσεων καθώς και ο αριθμός 

και η διάρκεια τυχόν παρατάσεων∙ αριθμός (-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV,  

- σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης 

περιόδου, να αναφέρεται επίσης, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων 

συμβάσεων για τις προβλεπόμενες προμήθειες,  

- 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 πρόκειται να συναφθούν, 

 γ) Συμβάσεις υπηρεσιών: 

- κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας∙ αριθμός (-οί) αναφοράς της ονοματολογίας 

CPV. ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν αναφέρονται ιδίως τα δικαιώματα 

προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό 



χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός και η 

διάρκεια τυχόν παρατάσεων σε περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων εντός 

συγκεκριμένης περιόδου, αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των 

επόμενων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών. 

- 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-πλαισίου καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των 

συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν,  

- διευκρινίζεται κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική 

κατηγορία. Μνεία της εν λόγω εν λόγω νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης,  

- διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και 

τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση 

της υπηρεσίας. 

7.  Εφόσον οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας των 

οικονομικών φορέων να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα εν 

λόγω τμήματα. 

8.  Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

9.  Ενδεχομένως, διευκρίνιση του ποσοστού της συνολικής αξίας της σύμβασης του οποίου 

απαιτείται υπεργολαβική ανάθεση σε τρίτους μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών 

(άρθρο 41). 

10. Ενδεχομένως, 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. Πληροφορίες και οιεσδήποτε διατυπώσεις 

που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών 

ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι υπεργολάβοι. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα 

επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται. 

11. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της 

σύμβασης έργων/ προμηθειών / υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν, προθεσμία έναρξης των 

έργων ή προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών. 

12. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 

13. α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, 

 β) διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις, 

 γ) γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις. 

14. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 

15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές 

κανονιστικές διατάξεις. 

16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η 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, 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 και ενδεχομένως ελάχιστος αριθμός των 

προβλεπόμενων οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη διάρκεια της 

συμφωνίας-πλαίσιο. 

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. Εφόσον πρόκειται για κλειστή διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση ή 

ανταγωνιστικό διάλογο, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού 

του αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να 

συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: ελάχιστος αριθμός και, 

ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων και αντικειμενικά κριτήρια 

που θα εφαρμοστούν για την επιλογή του εν λόγω αριθμού υποψηφίων. 

21. Κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 83 και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης: «η χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα 

προσφορά από οικονομική άποψη». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά ή τα κριτήρια κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότητας 

αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην 

περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο. 

22. Ενδεχομένως, ημερομηνία ή ημερομηνίες δημοσίευσης της προκαταρκτικής 

προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο 

παράρτημα VΙ, ή δήλωση ότι δεν έγινε τέτοια δημοσίευση. 

23. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα. 

2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 50), 

αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 

3. Συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών. 

 Συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν, κατά 

περίπτωση, ανά προμηθευτή∙ αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 

 Συμβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών∙ αριθμός αναφοράς 

της ονοματολογίας CPV∙ 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 για την ανάθεση της σύμβασης. 

10. Κατά περίπτωση, τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους 

και την αξία του. 

11. Ενδεχομένως, τους λόγους που δικαιολογούν διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο 

ανώτερη των επτά ετών. 

12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ. 

13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις υπεργολαβίας που 

αναφέρονται στο άρθρο 41 

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 

του αναδόχου ή, αν δεν συμπίπτουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες. 

2. Ως ακολούθως: 

α) Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος 

παροχής των υπηρεσιών. 

β) Φύση, ποσότητα και έκταση των εργασιών∙ γενικά χαρακτηριστικά του έργου, αριθμός (-

οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 

γ)  Φύση των προς παράδοση προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή 

προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-

πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. 

δ) Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας 

CPV. 

3. Οιαδήποτε καθορισμένη προθεσμία περάτωσης. 

4. Όνομα και διεύθυνση του οργάνου από το οποίο μπορούν να ζητηθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και τα συμπληρωματικά έγγραφα. 

5. Ως ακολούθως: 

α) προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και/ή παραλαβής προσφορών∙ 

β) διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις∙ 

γ) γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

6. Κάθε απαιτούμενη κατάθεση ή εγγύηση. 

7. Αντικειμενικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν για την επιλογή των υπεργολάβων όσον 

αφορά την προσωπική τους κατάσταση ή την αξιολόγηση της προσφοράς τους. 

8. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες. 

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση 

 

1.  Δημοσίευση των προκηρύξεων 

α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 57 και 58 αποστέλλονται από τις 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ή τους αναδόχους στην Υπηρεσίας Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 59. Τη μορφή 

αυτή τηρούν επίσης οι αναφερόμενες στο άρθρο 57 προκαταρκτικές προκηρύξεις που 

δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2, καθώς και η 

γνωστοποίηση της εν λόγω δημοσίευσης. 

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 57 και 58 δημοσιεύονται από την 

Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που 

δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 59. 

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις 

πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται 

στο σημείο 2. 

β) η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή/τον 

αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση της δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 59 

παράγραφος 8. 

2. Δημοσίευση πρόσθετων πληροφοριών 

Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 57, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής 

προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις 

διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, 

όπως τον αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική 

διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση. 

3.  Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των 

προκηρύξεων 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι 

διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου «http://simap.europa.eu». 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Μητρώα 

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 66 ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν 
παράρτημα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα 
μητρώα που τα αντικατέστησαν. Το παρόν παράρτημα είναι απλώς ενδεικτικό και δεν 
προδικάζει τη συμβατότητα των μητρώων αυτών με το κοινοτικό δίκαιο για την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

ΜΕΡΟΣ A: Συμβάσεις έργων 

Τα επαγγελματικά μητρώα καθώς και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά σε κάθε 
κράτος μέλος είναι: 

 στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/«Handelsregister»,  

 στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»  

 στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,  

 στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,  

 στη Γερμανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle»,  

 στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,  

 στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, σε διαφορετική 
περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το 
εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό 
καθορισμένη εμπορική επωνυμία,  

 στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε),  

 στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,  

 στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,  

 στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato»,  

 στην Κύπρο, ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του «Council 
for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο 
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» σύμφωνα με 
τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο,  

 στη Λεττονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («μητρώο επιχειρήσεων»),  

 στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»,  

 στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»,  

 στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,  

 στη Μάλτα, ο εργολήπτης παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur 
Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για εταιρική 
σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη 
αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,  

 στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,  

 στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse 
der Landeskammern», 

 στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» εθνική γραμματεία),  

 στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI)),  



 στη Ρουμανία, το «Registrul Comerţului»,  

 στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»,  

 στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,  

 στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,  

 στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,  

 στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό 
από το «Registrar of Companies» ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα 
όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική 
επωνυμία. 

ΜΕΡΟΣ Β: Συμβάσεις προμήθειων 

Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 

 στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/«Handelsregister»,  

 στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»  

 στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,  

 στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,  

 στη Γερμανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle»,  

 στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,  

 στην Ελλάδα, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού»,  

 στην Ισπανία, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο 
προσώπων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι 
ασκεί το επάγγελμα αυτό,  

 στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,  

 στην Ιρλανδία, ο προμηθευτής μπορεί 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 εμπορικό μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι 
δυνατό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι 
ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, 
υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,  

 στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» 
και το «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»,  

 στην Κύπρο, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος 
δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, 
σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,  

 στη Λεττονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («μητρώο επιχειρήσεων»),  

 στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras», 

 στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»,  

 στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,  

 στη Μάλτα: ο προμηθευτής προσκομίζει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa 
tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για 
εταιρική σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη 
μαλτέζικη αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,  



 στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,  

 στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse 
der Landeskammern»,  

 στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» (εθνική γραμματεία),  

 στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Colectivas»,  

 στη Ρουμανία, το «Registrul Comerţului»,  

 στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»,  

 στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,  

 στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,  

 στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,  

 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό 
από το «Registrar of Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι 
είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω 
επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. 

ΜΕΡΟΣ Γ: Συμβάσεις υπηρεσιών 

Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 

 στο Βέλγιο, το «Registre du commerce/Handelsregister» και τα «Ordres professionnels -
/Beroepsorden»,  

 στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»  

 στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,  

 στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,  

 στη Γερμανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», το «Vereinsregister», το 
«Partnerschaftsregister» και τα «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der 
Länder»,  

 στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,  

 στην Ιρλανδία, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό 
εκδοθέν από το «Registrar of companies», ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, εάν 
ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε 
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε 
συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,  

 στην Ελλάδα, μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 και 13 του άρθρου 36, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να 
κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση 
του συγκεκριμένου επαγγέλματος∙ στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, για την παροχή υπηρεσιών μελετών όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι, τα 
επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων 
Μελετών»,  

 στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado», 

 στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,  

 στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato», το «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato», ή το «Consiglio 
nazionale degli ordini professionali»,  

 στην Κύπρο, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από 
το «Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος 



δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, 
σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,  

 στη Λεττονία, το «Uzņēmumu reģistrs» («μητρώο επιχειρήσεων»),  

 στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»,  

 στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Rôle de la chambre des métiers»,  

 στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», 
ορισμένα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, στις περιπτώσεις ορισμένων 
δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να 
ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα,  

 στη Μάλτα, ο πάροχος υπηρεσιών προσκομίζει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-
Taxxa tal-Valur Miżjud VAT) u n-numru tallicenzja ta’ kummerc» ή, εφόσον πρόκειται για 
εταιρική σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη 
μαλτέζικη αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,  

 στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,  

 στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse 
der Landeskammern»,  

 στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy» (εθνική γραμματεία),  

 στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Colectivas»,  

 στη Ρουμανία, το «Registrul Comerţului»,  

 στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»,  

 στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,  

 στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,  

 στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,  

 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει 
πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το 
συγκεκριμένο επάγγελμα, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική  

  επωνυμία.

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής και των προσφορών 

 

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών 

πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: 

α.  οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προσφορές είναι 

σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή του  ΠΔ 

150/2001 (οδηγία 1999/93/ΕΚ)∙ 

β. μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής και των προσφορών∙ 

γ. μπορεί να διασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις 

διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις 

προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες∙ 

δ. σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να 

διασφαλισθεί ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη∙ 

ε. μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις 

ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών∙ 

στ. η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, 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 παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν 

λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν 

γνώση. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

Στοιχεία εγγράφων σύμβασης 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω 

στοιχεία: 

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

β) την προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των 

προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο 

υποβολής τους, 

γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού 

μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο 

υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, 

δ) τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των 

συμβάσεων, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις διαδικασίες (π.χ. τόπος διεξαγωγής), καθώς και τα 

πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκάστοτε διαδικασία, 

ε) την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης, 

οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες 

συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για 

την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό και τη διάρκεια 

τυχόν παρατάσεων, 

στ) το είδος της διαδικασίας και τα στοιχεία της σχετικής έγκρισης για τη 

διενέργεια αυτής, 

ζ) την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο 

πληρωμής. Επίσης την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το τμήμα ή τα 

τμήματα της σύμβασης στην περίπτωση που προβλέπεται η δυνατότητα 

υποβολής σχετικής προσφοράς, 

η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 

θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, 

εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος,  

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο 

υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και 

άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται, 

ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την 

περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης 

του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την 

εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, 

ιβ) τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, τους όρους και τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, 

σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και 



χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα 

των υποψηφίων ή προσφερόντων, 

ιγ)   τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 

σύμβασης,  

ιδ)   τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών, 

ιε)  το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

προσφορών,  

ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 

ιζ)  τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την 

απόρριψη της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς, 

ιη)  όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, 

ιδίως δε τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού, την ασφάλεια 

πληροφοριών, την υπεργολαβία, τη διαχείριση ποιότητας, την 

περιβαλλοντική διαχείριση και τους όρους παράδοσης, παραλαβής και 

πληρωμής, 

ιθ)  οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και 

κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων,  

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), 

κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, 

κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης, 

κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα 

δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, 

κδ) τις τυχόν κρατήσεις, εισφορές, δασμούς, φόρους και οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο, 

κε) τις ρήτρες διαφάνειας και ελέγχου που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης 

και εκτέλεσης των συμβάσεων 

κστ) την έννομη προστασία, 

κζ) την περίπτωση επανάληψης, ματαίωσης ή ακύρωσης μέρους ή όλης της 

διαδικασίας και 

κη) το σχέδιο της σύμβασης που προβλέπεται να υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

2. Ειδικά για τις συμβάσεις προμήθειας υλικών θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

α) Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και ο τρόπος παράδοσης υλικών 

(ελεύθερο στις αποθήκες των ΕΔ ή σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες 

του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ερμηνεία των εμπορικών 

όρων που κάθε φορά ισχύουν), 

β) Ο τρόπος ελέγχου για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 



γ) Ο χρόνος έκδοσης και παράδοσης των αδειών εξαγωγής, ο εκτελωνισμός 

των υλικών καθώς και οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς και την 

ασφάλιση των ειδών.  

δ) Η υποχρέωση, εφόσον απαιτείται, της κωδικοποίησης των υλικών και 

άλλους ειδικούς, ανάλογα με την περίπτωση προμήθειας, όρους 

συμφωνιών, 

ε) Η υποχρέωση επιστροφής του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου 

κόστους,   

στ) Εφόσον απαιτείται, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο οποίο να 

περιλαμβάνεται και σχέδιο ποιότητας. Επίσης οι απαιτήσεις κρατικής 

διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό 

Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας,  

ζ) Η ανάλυση, εφόσον απαιτείται, του κινδύνου πραγματοποίησης της 

προμήθειας, αναγραφή – δικαιολόγηση του κόστους του κύκλου ζωής του 

υλικού και του κόστους ενδιάμεσης λύσης,  

η) Οι απαιτήσεις αρχικής υποστήριξης δύο ετών τουλάχιστον, εν συνεχεία 

υποστήριξης, διαθεσιμότητας και χρησιμοποίησης των υλικών,  

θ) Οι απαιτήσεις και τα στοιχεία προσφορών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

πληρωμών, 

ι) Οι απαιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δείγματα της υπηρεσίας, των 

υποψηφίων και από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, 

ια) το δικαίωμα και τα ποσοστά αυξομείωσης των προς προμήθεια ποσοτήτων 

με την κατακύρωσης της σύμβασης.  

3. Επιπλέον των στοιχείων της παραγράφου 1, για τις συμβάσεις έργων 

η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

α) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη 

ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, 

β) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών. 

4. Επιπλέον των στοιχείων της παραγράφου 1, για τις συμβάσεις 

μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών η διακήρυξη του 

διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

α) το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος 

προεκτιμώμενων αμοιβών ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την 

κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, 

β) την κατηγορία μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν.4412/16 που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο 

της σύμβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας 

γενικής εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης, που αντιστοιχεί στην προς 

ανάθεση σύμβαση, 

γ) τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης , 



5. Για τις συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των 

εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη 

σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 

τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία 

προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή 

της διακήρυξης. 

β) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την 

αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα 

δεδομένα του εδάφους. 

γ)  Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με αυτήν 

αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη 

σύμβαση. 

δ)  Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που 

πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο 

ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων 

κ.λπ.). 

ε)  Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του 

κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της 

σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από 

τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο 

προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’ 

αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του. 

στ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την 

προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής του. 

ζ) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, μετά 

την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που 

δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων. 

η) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας 

όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και 

τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή 

μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε 

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία 

μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν 

μελλοντικές συμφωνίες. 

θ) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, 

ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης 

κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο 

των εργασιών είναι μία ομάδα. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η αποκλειστικά 



χαμηλότερη τιμή και η προσφορά βασίζεται σε επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης, ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε 

«Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά 

κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η 

αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή και η προσφορά βασίζεται σε ελεύθερη 

συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (περίπτωση σύμβασης Κ.Ο.), οι τιμές 

του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για 

ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές 

για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο.  

ι) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής 

προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης 

κατά περίπτωση. 

6. Για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο έκτο 

μέρος του παρόντος «Κατώτατα Όρια», πέραν των ανωτέρω, κατά τη 

σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα 

παρακάτω: 

α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες 

προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών 

που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες 

δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186 του ν. 

4412/16. 

β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού 

αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη 

έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, 

με τις τιμές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού 

αντικειμένου, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης 

δ΄. Όταν στην προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες 

κατηγοριών οι οποίες δεν τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης 

δ΄, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την 

αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το 

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των 

κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για 

αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών. 

γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές 

έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο 

ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία 

δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 



εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, 

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, 

που περιλαμβάνει: 

(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού 

αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα 

στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών 

αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην 

περίπτωση αυτή και 

(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά 

μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων 

ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση 

αυτή είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων 

(ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση 

τα προσόντα και την εμπειρία τους. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του 

κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων 

είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν 

επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, 

τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και 

τον επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του 

κανονισμού αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη 

τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε 

έτους αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό 

έγγραφο ενημέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που 

εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την 

αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης 

αμοιβής. 

ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής 

προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη κατά 

περίπτωση.  

7. Η κατακυρωτική απόφαση περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω 

στοιχεία: 

α) Τις σχετικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, τις προσφορές 

υποψηφίων και τα πρακτικά επιτροπών στις οποίες στηρίζεται η έγκριση 

της κατακύρωσης. 

β) Τα στοιχεία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε, τη γενική περιγραφή του 

αντικειμένου της υπό σύναψη σύμβασης και τα στοιχεία του μειοδότη. 

γ)  Τη μερική και συνολική συμβατική τιμή και τον επακριβή ποσοτικό, ποιοτικό 

και τεχνικό προσδιορισμό του αντικειμένου της σύμβασης. 

δ)  Τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που 

διέπουν την εκτέλεση της υπό σύναψη σύμβασης. 



ε)  Τους ειδικούς κατά περίπτωση όρους των συμφωνιών ή όρους της 

προσφοράς του μειοδότη, οι οποίοι έγιναν δεκτοί από την υπηρεσία.  

στ) Την εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας.  

ζ)  Τον τόπο, χρόνο και τρόπο παράδοσης και παραλαβής του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

η)  Τον τρόπο και τους όρους πληρωμής. 

θ)  Την έγκριση και καταλογισμό της δαπάνης σε βάρος πιστώσεων 

συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων Αριθμών Κωδικού Εξόδων του 

προϋπολογισμού του αντίστοιχου γενικού επιτελείου, την ανάληψη 

υποχρέωσης πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα 

πίστωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαιτείται.  

ι)  Τα δικαιολογητικά τακτοποίησης της δαπάνης. 

ια)  Το δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ), όταν προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

ιβ)  Τη ρήτρα διαφάνειας και τη ρήτρα λύσης σύμβασης. 

ιγ)  Τη σύναψη και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης καθώς και τον 

εξουσιοδοτούμενο για την υπογραφή αυτής. 

ιδ)  Τους αποδέκτες και τις κοινοποιήσεις της απόφασης. 

8. Στη σύμβαση προμηθειών περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

α) ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης. 

β) τα συμβαλλόμενα μέρη με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης. 

γ)  τα στοιχεία της κατακυρωτικής απόφασης 

δ) τα προς προμήθεια είδη, η ποσότητα και η τιμή μονάδας, το συνολικό 

κόστος της προμήθειας, καθώς και η ρητή απαγόρευση μεταβολής και 

αναπροσαρμογής των τιμών, εκτός εάν έχει προβλεφθεί διαφορετικά. 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές και όπου απαιτείται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

στ) οι προβλεπόμενες οικονομικές εγγυήσεις, η διαδικασία κατάπτωσης τους 

και ο χρόνος και οι συνθήκες απομείωσής τους. 

ζ) ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης, η συσκευασία, οι 

επισημάνσεις, οι διαδικασίες ελέγχου της ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής των αντικειμένων της προμήθειας, η διαδικασία επίλυσης 

διαφορών και η υποχρέωση αντικατάστασης των ειδών που 

απορρίπτονται. 

η) οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά. 

θ) οι ποινικές ρήτρες από τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης. 

ι) η έκπτωση των προμηθευτών και οι συνέπειες από αυτή. 

ια)  ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του προμηθευτή και τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται γι’ αυτό. 

ιβ)  οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 



ιγ)   ο καταλογισμός και η είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου. 

ιδ)   η ευθύνη του αντιπροσώπου του προμηθευτή. 

ιε) η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 

προμηθευτή με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του νόμου. 

ιστ) οι περιπτώσεις τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης. 

ιζ) οι όροι συμμετοχής στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που κατέβαλε η 

υπηρεσία, σε περίπτωση παραγωγής και πώλησης του υλικού σε τρίτους. 

ιη)  άλλοι ειδικοί όροι που απαιτούνται κατά περίπτωση και ειδικότερα όροι 

ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασμού, καθώς και όροι υπεργολαβίας. 

ιθ)  το εφαρμοστέο δίκαιο. 

9. Στις συμβάσεις έργων, πέραν των αναφερομένων στις περιπτώσεις 

α΄, β΄, γ΄ ,θ΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 8, περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο και 

οι ακόλουθοι όροι: 

α) ο τίτλος του προς εκτέλεση έργου και το συνολικό κόστος του. 

β) τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που περιλαμβάνουν όλους τους όρους 

και περιορισμούς εκτέλεσής του έργου καθώς και οι διαταγές έγκρισής τους 

(Έγκριση μελέτης, Έγκριση Διακήρυξης, Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 

εφόσον αυτό απαιτείται από τον Π/Υ του έργου, Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης). 

γ) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του έργου. 

δ) η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου καθώς και πιθανές 

αποκλειστικές ή ενδεικτικές προθεσμίες. 

ε) ο χρόνος εγγύησης του έργου μετά την βεβαιωμένη περάτωσή του. 

στ) ο βαθμός ασφάλειας του έργου και τις υποχρεώσεις του αναδόχου που 

απορρέουν από αυτόν. 

ζ) η πηγή χρηματοδότησης του έργου. 

η) οι κοινωνικο-ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

θ) ο τρόπος υλοποίησης των πληρωμών. 

ι) τα στοιχεία της εγγύησης καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο ανάδοχος. 

ια)  η αποδοχή από τον ανάδοχο της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

ιβ)  τα έγγραφα που επιδόθηκαν στον ανάδοχο. 

 


