Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 60
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχής της Ελλάδας
στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α΄ 70), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των
Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου
Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών
αυτού» (Α΄ 104)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (Β΄ 249) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης ………………………… Ιωάννη
Παπαθανασίου».
6. Την υπ’ αριθμ. 353/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού
Ανάπτυξης,

Αποφασίζουμε:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
1.

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην
ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 134/30/4/2004) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: α) της οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για
την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L
257/1/10/2005), β) της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ L 323/9.12.2005), γ) του υπ’ αριθμ. 2083/2005
Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ
και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005), δ) του υπ’ αριθμ.
1564/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων
εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων
συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 257/1/10/2005).

Άρθρο 2
Ορισμοί(άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως
14

2.

α.

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

β.

«Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση,
είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την
αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών

ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή
τεχνική λειτουργία.
γ.

«Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση,
με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την
προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών».

δ.

«Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή
προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και
υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών»,
εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης,
θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

«Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της
αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά
σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων

7.

«Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό
μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των
προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες
συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο
σχεδιασμός έργων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

8.

«Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας
του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως την
εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ο
όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και
«πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου. Ο οικονομικός

φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του
αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό
διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».
9.

«Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου
δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς
τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός:.
α.

ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν
εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα

β.

ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

γ.

η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου
υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το
ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το
κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι
οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία
απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι
σχετικοί πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή
κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

10.

«Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή/και
υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, είτε αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει
συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές

11.

α.

«Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά

β.

«Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει
να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί
από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά

γ.

«Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να
ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους
που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που
θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι
που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. Για το σκοπό της προσφυγής στη
διαδικασία του πρώτου εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι
αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 53,
παράγραφος 3, σημεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη χρηματοοικονομική
οργάνωση ενός σχεδίου.

δ.

«Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες
αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους
όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς

ε.

«Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει,
κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού
μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική
επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων

12.

Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται,

αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες
που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.
13.

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

14.

Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις», (Cοmmοn Ρrοcurement Vοcabulary - CΡV),
επισημαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία
υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (ΕΕ L 340 16.12.2002), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται
η αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CΡV και της
ονοματολογίας της ΝΑCΕ που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι, ή μεταξύ της ονοματολογίας CΡV
και της ονοματολογίας CΡC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ, υπερισχύει
αντίστοιχα η ονοματολογία ΝΑCΕ ή η ονοματολογία CΡC.

15.

Για τους σκοπούς του άρθρου 10 και του άρθρου 60 σημείο β), νοούνται ως:
α.

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

β.

«Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι
απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία

γ.

«Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων
έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη μέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς

δ.

«Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη
διαβίβαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια
τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών

Άρθρο 3
Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων(άρθρο 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις
ενεργώντας με διαφάνεια

Άρθρο 4
Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου(άρθρο 5 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές εφαρμόζονται στις σχέσεις με τα
λοιπά κράτη μέλη, εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομικούς φορείς τρίτων
χωρών κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GΑΤΤ)

Άρθρο 5
1.

Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων(άρθρο 3 οδηγίας

2004/18/ΕΚ) Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής,
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη
εκχώρησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών
με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της
αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 6
Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 7 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ.1 του
Κανονισμού 2083/2005)
1.

Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται,
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα
όρια:
α.

137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται
από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι
κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος ΙV. Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V
προϊόντα.

β.

211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται
είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV, είτε ii) από τις
αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V,
είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8
του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CΡV
είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CΡC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.

γ.

5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά
διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ.2 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

2.

Το παρόν εφαρμόζεται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων του ν.
3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται
συμπληρωματικώς, καθ’ ό μέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στην
περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν. 3316/2005 (Α΄ 42).

Άρθρο 7

Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές(άρθρο 8 οδηγίας
2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 2του Κανονισμού 2083/2005)
1.

Το παρόν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη: α) συμβάσεων που επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του
50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα
5.278.000 ευρώ, εφόσον αφορούν δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του
Παραρτήματος Ι, ή έχουν σχέση με νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και
ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συμβάσεων υπηρεσιών
που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 211.000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται
με σύμβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α) του παρόντος άρθρου. Οι αναθέτουσες αρχές που
χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος
όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς διαφορετικούς από αυτές, όπως
και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν λόγω άλλων
φορέων.

Άρθρο 8
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των
δυναμικών συστημάτων αγορών(άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο
ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται
υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου
δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα
ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2.

Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια
προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης

3.

Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί,
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος

4.

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την
εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές

5.

α.

Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων
των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που
καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός
ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000 ευρώ για
τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

β.

Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων
κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με

ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε
τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα των
οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό
τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής
αξίας όλων των τμημάτων.
6.

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση,
τη μίσθωση, ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προσδιορίζεται ως εξής:
α.

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

β.

Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να
προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48

7.

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:
α.

είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι
δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία
τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης

β.

είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο
που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης
αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής
του παρόντος.

8.

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

για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: i) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και τυχόν
άλλοι τρόποι αμοιβής, ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι
προμήθειες, οι τόκοι και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής, iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι
αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής·

β.

για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: i) στην περίπτωση συμβάσεων
ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική
εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου
ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48

9.

Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείςτου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορώνκαι των ταχυδρομικών
υπηρεσιών(άρθρο 12 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του π.δ/τος 59/2007, με το
οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/17/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι
οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν
λόγω π.δ/τος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω
π.δ/τος.

Άρθρο 10
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών(άρθρο 13 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο
τη διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοινό μιας ή
περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Άρθρο 11
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούνιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας(άρθρο 14 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η
εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας

Άρθρο 12
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων(άρθρο 15 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς
διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε.,
μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός
έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπηρεσίες που προορίζονται για εκτέλεση ή εκμετάλλευση από
κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) διεθνούς συμφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία
αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας. γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Άρθρο 13
Ειδικές εξαιρέσεις(άρθρο 16 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι
οποίες: α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους,
γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Οι συμβάσεις
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή
μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα, β) αφορούν την αγορά, ανάπτυξη,
παραγωγή ή συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης. γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και
συμβιβασμού, δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και

μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή
κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, ε)
αφορούν συμβάσεις εργασίας, στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν
των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από
την αρχή αυτή.

Άρθρο 14
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών(άρθρο 17 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 5, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 15
Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσειαποκλειστικού δικαιώματος(άρθρο 18 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα
αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που
τους παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν
αντιβαίνουν στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας(άρθρο 10 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν εφαρμόζεται
στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με εξαίρεση τις
συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία 2009/81/ΕΚ (L 216). Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ δυνάμει των άρθρων 8, 12
και 13 αυτής.

Άρθρο 17
Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσια πουσυνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών(άρθρο 11
οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε
κεντρικές αρχές προμηθειών

2.

Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή
προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν
τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών

Άρθρο 18
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα(άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο

προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η
προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 19
Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Α(άρθρο 20 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α συνάπτονται
σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55

Άρθρο 20
Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β(άρθρο 21 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ Β, ρυθμίζεται από το άρθρο 53 και το άρθρο 29, παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β(άρθρο 22 οδηγίας
2004/18/ΕΚ)
1.

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσίες
αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Β, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55, όταν η
αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Β.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 29 παράγραφος 4.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου(άρθρο
28 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή
στην κλειστή διαδικασία. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών με τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις του άρθρου 23. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και
25, μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού.

Άρθρο 23

Ανταγωνιστικός διάλογος(άρθρο 29 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η
χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης,
μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς.

2.

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προκήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη
του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

3.

Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 42 έως 50, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων
που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου
μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες
αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην
παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους
προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους
λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν
διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

4.

Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε
διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις
του διαλόγου, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης

5.

Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική
αξιολόγηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της

6.

Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες
αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που
προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα
απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων προμηθειών ή υπηρεσιών. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι
διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών,
επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

7.

Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού και
επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 51. Εκείνος
που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να καλείται
από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις
που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να
προκαλούνται διακρίσεις.

8.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή καταβολή
χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο

Άρθρο 24
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευσηπροκήρυξης διαγωνισμού(άρθρο 30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.

Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και
55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι
αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη
δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν
όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι οποίοι, κατά την
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές.

β.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή
διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών

γ.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α και για
παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή
εργασιών δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε
να επιτρέπεται η ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που
διέπουν την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία

δ.

στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή
τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας
και ανάπτυξης

2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με
τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της
προκήρυξης του διαγωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1

3.

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

4.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η
διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς
διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης

Άρθρο 25
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού(άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα
από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς
με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο
οικονομικό φορέα, γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες
με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α)
όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης
ή ανάπτυξης, προκειμένου για ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος
ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. β) όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις
που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση
προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί
υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες
τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των
ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή
των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, γ) όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και
αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων δ) όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική
δραστηριότητά του, είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή μιας πτώχευσης ή αναγκαστικής
εκκαθάρισης. 3) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: όταν η σχετική σύμβαση έπεται
διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε
έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του
διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 4) Προκειμένου για δημόσιες
συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν
περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω
μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας,
όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό
φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι
υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να
διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την
ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή
υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης? β) όταν έχουν ως
αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που
ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που
αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την
κλειστή διαδικασία. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά
την αρχική προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών
ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 6.
Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 26
Συμφωνίες-πλαίσια(άρθρο 32 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια

2.

Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς
κανόνες που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που
βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο
γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51. Οι
συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω
του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις
συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

3.

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ’
αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο.
Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με
τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4.

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των
συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται: - είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνίαπλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, - είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο,
αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς,
και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου,
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:.
α.

Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με
τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης

β.

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με
κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών

γ.

Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό
έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης

δ.

Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει
των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίαςπλαισίου

Άρθρο 27
Δυναμικά συστήματα αγορών(άρθρο 33 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών

2.

Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες
της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού
του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή,
υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του
συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες
αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 5.
3.

Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:
α.

Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών

β.

Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που
αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές
διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης

γ.

Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή
υποχρεώσεων καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από τη
δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημονεύεται η
ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα.

4.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο
σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση
εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής
προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν
έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον
προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό
σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.

5.

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

6.

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να υποβάλουν
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος.
Για το σκοπό αυτό, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Οι αναθέτουσες
αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύμφωνα
με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής
του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην πρόσκληση
η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

7.

Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες

8.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να
εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό

9.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα
διεκπεραίωσης

Άρθρο 28

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών(άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

2.

Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
24 παράγραφος 1 σημείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση
μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι
προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών
μιας συμφωνίας-πλαισίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
περίπτωση, καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του
δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 27.

3.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην
κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά

4.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το
αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις
εξής πληροφορίες:.
α.

τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον
τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς
ή ποσοστά,

β.

τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις
προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης,

γ.

τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους,

δ.

τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,

ε.

τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως
τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,

ζ.

τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης

5.

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

6.

Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η
πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου
προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες

τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε
κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, όπως η στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των
προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να
προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
7.

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να
γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι
αυτό προβλέπεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν
τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως
να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

8.

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

Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα
λήξης της διαδικασίας

β.

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

γ.

Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να
περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό
με το σημείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα
κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

9.

Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση
σύμφωνα με το άρθρο 51, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

10.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να
τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού
και προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 28Α
Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνεςπου αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών(άρθρο 34
οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

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

εργολήπτης. Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την
κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση
να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν
στην εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 έως 50 κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να
πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα
άρθρα 3, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37 και 43 έως 50.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Άρθρο 29
Προκηρύξεις(άρθρο 35 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την
Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, σημείο 2,
στοιχείο β):
α.

όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιώνπλαισίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12)
επόμενους μήνες, εφόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8,
ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις
αναθέτουσες αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CΡV,.

β.

όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιώνπλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α κατηγορίες υπηρεσιών, τις
οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω
εκτιμώμενο συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή υπερβαίνει τα
750.000 ευρώ.

γ.

όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων τις
οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποίων ισούνται με ή υπερβαίνουν το
κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 6, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8. Οι προκηρύξεις
που αναφέρονται στα σημεία α) και β) αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται
στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η
προκήρυξη που αναφέρεται στο σημείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ
αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος
στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσια τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές
προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη
στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα
με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3,
ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ
αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) είναι

υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να
μειώσουν τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος
4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
2.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 24 όρους, σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ή, υπό τους προβλεπόμενους
στο άρθρο 23 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση
προκήρυξης διαγωνισμού

3.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την
πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να
συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους
μέσω απλουστευμένης προκήρυξης διαγωνισμού.

4.

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο
σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση
συμφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26, οι αναθέτουσες αρχές
απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που
βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα
της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο σαράντα
οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις
αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες
προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Στην περίπτωση
των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β, οι αναθέτουσες αρχές
διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις αυτές, η Επιτροπή
καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές καθώς
και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της
σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή
μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 30
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσηςτων προκηρύξεων(άρθρο 36 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ Α καθώς και κάθε
πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα
τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη
στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία

2.

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3,
είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 32
παράγραφος 8, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα,

σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 1, στοιχεία α)
και β).
3.

Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VΙΙΙ σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά
την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VΙΙΙ σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο
12 ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 32
παράγραφος 8, το αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους.

4.

Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων
αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα.

5.

Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την
ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε
εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις
προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία
αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ
αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους
με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

6.

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περίπου
εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις

7.

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων

8.

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

Άρθρο 31
Μη υποχρεωτική δημοσίευση(άρθρο 37 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 30 προκηρύξεις για δημόσιες
συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του
παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 32
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεωνσυμμετοχής και των προσφορών(άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται
για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται

στο παρόν άρθρο
2.

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

3.

Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 24 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο:
α.

η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού,

β.

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

4.

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

5.

Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μορφή και
τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής
των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α), για τις κλειστές και με
διαπραγμάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7)
ημέρες

6.

Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην
παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα
VΙΙΙ, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία
διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 5.

7.

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 33 και 34, μολονότι
ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια
επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής
των προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών

8.

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 24, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση
των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ορίζουν:

α.

προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, ή των δέκα
(10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις
λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3

β.

και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Άρθρο 33
Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων,έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες(άρθρο 39
οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με το
άρθρο 32 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη
του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την
παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

2.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 34
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης(άρθρο 40 οδηγίας
2004/18/ΕΚ)
1.

Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 24, οι αναθέτουσες αρχές
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους
ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο

2.

Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής
υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά
στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην
πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 32
παράγραφος 6

3.

Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα
βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση
διευκρινίζεται η διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα
και, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και ο τρόπος
πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της

αίτησής τους.
4.

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

5.

Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στον διάλογο ή σε διαπραγμάτευση, περιέχει
τουλάχιστον:
α.

παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού,

β.

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία
πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

γ.

στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη
διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα
χρησιμοποιηθούν,

δ.

ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων
που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 42,
είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους
όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 45 και 46, και

ε.

τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη
συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται
σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 23, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο β) της
παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο, αλλά
επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Άρθρο 35
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων(άρθρο 41 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

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

2.

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο
δυνατό
α.

σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε
απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη
ισοδυναμίας ή περί μη ανταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί
απόδοσης ή λειτουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του
αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.

3.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την
ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα
αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να
εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να
βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών

Άρθρο 36
Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνίατων μερών του διαγωνισμού(άρθρο 42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι μορφές επικοινωνίας καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν μπορούν,
κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά
μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που
ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών

2.

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην περιορίζει την
πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης

3.

Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να
διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής και αφετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την
υποβολή τους

4.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να μην δημιουργεί
διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά

5.

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:
α.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική
υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης,
πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής
παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος Χ.

β.

Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική
έννομη τάξη με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).

γ.

Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του
επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών

δ.

Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή
δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

6.

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής:
α.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να
υποβάλλονται γραπτά ή τηλεφωνικά

β.

Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή

επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους
γ.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με
τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.2, 3 και 4 του ν.
2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) ή με ηλεκτρονικά
μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, ο
σχετικός όρος, καθώς και η προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να
επισημαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη διαγωνισμού.

Άρθρο 37
Πρακτικά(άρθρο 43 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι
αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη
διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαισίου ή
του δυναμικού συστήματος αγορών, β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την
αιτιολόγηση της επιλογής τους, γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους
λόγους της απόρριψής τους, δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα
χαμηλές, ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς
και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25 περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες
αυτές, ζ) όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 23 περιστάσεις, οι οποίες
δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή, η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους
οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να
υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για
την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Το
πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν
αιτήσεώς της.

Άρθρο 38
Εχεμύθεια(άρθρο 6 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη
δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.4, στο άρθρο 35, καθώς και τις διατάξεις της
λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 39
Δικαιούμενοι συμμετοχής(άρθρο 4 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να
αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την
ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών
καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά
ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

2.

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως
υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν
μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η
επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 40
Εναλλακτικές προσφορές(άρθρο 24 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν
εναλλακτικές προσφορές

2.

Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές
προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

3.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τον τρόπο
υποβολής των προσφορών αυτών

4.

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται
στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές
προσφορές δεν μπορούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά μόνο για το λόγο ότι, εάν επιλεγεί,
θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης
προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 41
Υπεργολαβίες(άρθρο 25 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν
αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 42
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή τωνσυμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων(άρθρο 44 οδηγίας
2004/18/ΕΚ)
1.

Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52, λαμβανομένων
υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των
οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44. Ο έλεγχος της
καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή
ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια
και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

2.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46, τα οποία
πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται
στα άρθρα 45 και 46 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα
μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

3.

Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των
υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να
συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι
αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως,
τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων που καλούνται. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε
(5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου,
ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να
είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό
υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα
επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία,
καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η
αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

4.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς
συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23,
παράγραφος 4, και στο άρθρο 24, παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή
υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη

διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή
υποψηφίων.

Άρθρο 43
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίουή του προσφέροντος(άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους
α.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

β.

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

γ.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

δ.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). Οι
αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα
που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες
αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των
υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των
αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου
είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

2.

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν:
α.

Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του

β.

Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του

γ.

Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του

δ.

Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή
ε.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού
δικαίου

ζ.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου

η.

Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές

3.

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ):
α.

για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις

β.

για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2
σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Άρθρο 44
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας(άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση
να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 45
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια(άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.

Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων

β.

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας

γ.

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών

στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών
2.

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

3.

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων

4.

Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και
ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν

5.

Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο

Άρθρο 46
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες(άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3

2.

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

i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Οι παραδόσεις
και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι
ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση
του οικονομικού φορέα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας
στην αναθέτουσα αρχή,.

β.

αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης
για την εκτέλεση του έργουγ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού
μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του

γ.

εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την
αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του
οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις

τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
δ.

αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των
υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών

ε.

προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες
περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο
οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης

ζ.

δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία

η.

δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης

θ.

αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

ι.

όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η
αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας
αρχής, ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της
ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα

3.

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της
σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση
της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους
πόρους.

4.

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39,
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων

5.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για
τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την
εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να
εκτελέσουν την εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της
αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους

6.

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια
δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν

Άρθρο 47
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας(άρθρο 49 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα
ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης
της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από
οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες
αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 48
1.

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης(άρθρο 50 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 σημείο στ), ζητούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση,
παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [ΕΜΑS Κανονισμός 761/2001
(ΕΕ L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη.
Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 49
Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες(άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48

Άρθρο 50
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιουή ιδιωτικού
δικαίου(άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή
παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2
σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48. Αιτήσεις
εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται
πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ’
όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο
κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που
προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που
εκδίδονται από τους αρμόδιους Υπουργούς ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου.

2.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.

3.

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των
άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 43

παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και 46
παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και
ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών
4.

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση
δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε
σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων
κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον
προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει
καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

5.

Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την
πιστοποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να
ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς
που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες
στα άρθρα 43 έως 48. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους
οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε
άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

6.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο
κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα
για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης

7.

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση

8.

Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)
μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών μελών με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως 46 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 51
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων(άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ελάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα
κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι είτε:
α.

όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την
κρίση της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας
σύμβασης, ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά,
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά
την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή
εκτέλεσης, είτε

β.
2.

αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην
παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη

συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη
βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον
προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να
εκφράζεται με τον καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη
της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η
αναθέτουσα αρχή καθορίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο
περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών.

Άρθρο 52
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές(άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό
της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη
σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν
ιδίως:.
α.

τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,

β.

τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,

γ.

την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,

δ.

την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν
στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και

ε.
2.

την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα

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

3.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν
τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν
είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν
λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά
υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 53
Τεχνικές προδιαγραφές(άρθρο 23 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1) του Παραρτήματος VΙ, αναφέρονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λοιπά
συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2.

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως

αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό
3.

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές
προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:
α.

είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ και, κατά σειρά
προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά
συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν
αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές
προδιαγραφές στον τομέα της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από
τη μνεία «ή ισοδύναμο»,.

β.

είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους
προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να
αναθέτουν τη σύμβαση,.

γ.

είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β),
παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α),

δ.

είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα
χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται
στο στοιχείο β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά

4.

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

5.

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

6.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να
χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών
προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των
χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι

απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σήματα
υιοθετούνται με διαδικασία, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως
οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει όμως να αποδέχονται και
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την
έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.
7.

«Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα
εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα
πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

8.

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

Άρθρο 54
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης(άρθρο 26 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με
την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην
προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφορούν ιδίως
κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Άρθρο 55
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας(άρθρο
27 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από
τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για
τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις
περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την
εκτέλεση της σύμβασης

2.

Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους
προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν
υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί
προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. Η
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,
δεν θίγεται.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 56
Στατιστικές υποχρεώσεις(άρθρο 75 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση,
καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 57, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών,
αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος. Την ίδια υποχρέωση
τηρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να
αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το
προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, στα αντίστοιχα Υπουργεία.

Άρθρο 57
Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης(άρθρο 76 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV, η στατιστική κατάσταση
περιλαμβάνει:
α.

τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν

β.

και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα Ι, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της
ονοματολογίας CΡV Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο,
σημείο α), κατανέμονται ανάλογα με:.

γ.

την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. Στην περίπτωση που οι
συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο σημείο α), κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25
περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος
μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.

2.

Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, η
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων
που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία
των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία

3.

Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. Οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 58
Γενικές διατάξεις(άρθρο 66 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.

Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 58
έως 66 του παρόντος και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό μελετών

2.

Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:
α.

στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας

β.

από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων

Άρθρο 59
Πεδίο εφαρμογής(άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2083/2005)
1.

Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος:
α.

από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ,.

β.

από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, με βάση ένα
κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ,.

γ.

από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό
των 211.000 ευρώ, όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του
Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CΡV είναι
ισοδύναμες με τους αριθμούς αναφοράς CΡC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.

2.

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Ν. 3316/2005
(Α΄ 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις».
α.

στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης υπηρεσιών,

β.

στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους
συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α), ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός
ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων
συμμετοχής ή/και πληρωμής χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου
β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών,
συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που
μπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

Άρθρο 60
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής(άρθρο 68 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται: α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την
έννοια του π.δ/τος 59/07, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω π.δ/τος, και
έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω π.δ/τος. β) στους διαγωνισμούς μελετών που
διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Άρθρο 61

Προκηρύξεις(άρθρο 69 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την
πρόθεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης

2.

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30 και πρέπει
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να
εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί
να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον θεμιτό
ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του
διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται.

3.

Το άρθρο 31 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζεται και για τους
διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 62
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης τωνπροκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών(άρθρο 70 οδηγίας
2004/18/ΕΚ)
1.

Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 61 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ Δ, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ

2.

Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 2 έως 8

Άρθρο 63
Μέσα επικοινωνίας(άρθρο 71 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους
διαγωνισμούς μελετών

2.

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

3.

Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
κανόνες:
α.

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

β.

Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανισμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη
βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά

Άρθρο 64
1.

Επιλογή των ανταγωνιζομένων(άρθρο 72 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Όταν οι διαγωνισμοί μελετών

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

Άρθρο 65
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής(άρθρο 73 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής
τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 66
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής(άρθρο 74 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της

2.

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και
βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών

3.

Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες
προβαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις
της ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης

4.

Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή

5.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει
καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της
μελέτης. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρίζονται όσα διημείφθησαν
μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 67
Πεδίο εφαρμογής(άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2083/2005)
1.

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται
από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των
5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις
δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 68
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής(άρθρο 57 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) εμπίπτουν
στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος. β) ανατίθενται
από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Π. Δ/τος 59/07, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 69
Δημοσίευση της προκήρυξηςστις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων(άρθρο 58 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων,
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη

2.

Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από
την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

3.

Το άρθρο 31 που αφορά την προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης και για τις
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

Άρθρο 70
Προθεσμία (άρθρο 59 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων,
η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση
που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 32 παράγραφος 7.

Άρθρο 71
Υπεργολαβία(άρθρο 60 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων
να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των
έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας
ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό? το ελάχιστο
αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης έργου. β) είτε να καλεί τους
υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι με τις προσφορές τους, εφόσον
επιθυμούν, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και
που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 72
Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο(άρθρο 61 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο
αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην
αρχική σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η
ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: - όταν αυτές οι συμπληρωματικές
εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση

χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή - όταν αυτές οι εργασίες,
μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες
για την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της
παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 73
1.

Εφαρμοστέοι κανόνες(άρθρο 62 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο
ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα
οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν διάταγμα, όσον
αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 74
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις(άρθρο 63 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του
Κανονισμού 2083/2005)
1.

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται
να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των
συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο
των 5.278.000 ευρώ. Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των
περιπτώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 25, δεν απαιτείται δημοσιότητα. Η αξία των συμβάσεων
υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κανόνες που
καθορίζονται στο άρθρο 8.

2.

Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση
παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη
επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης μπορεί να ασκεί,
άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον
ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται
στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής
συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι
μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:.
α.

κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

β.

διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η
επιχείρηση, ή

γ.

μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας

της επιχείρησης. Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση
υποψηφιότητας για τη σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με
τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των
επιχειρήσεων.

Άρθρο 75
Δημοσίευση της προκήρυξης(άρθρο 64 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι
επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης

2.

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ Γ και,
ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης
παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

3.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 έως 8

4.

Το άρθρο 31 που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης

Άρθρο 76
Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεωνσυμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών(άρθρο 65
οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1.

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων,
οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής
των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφοι 5, 6 και 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 77
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
1.

Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 3316/2005 (Α΄ 42).

2.

Καταργείται:
α.

Το π.δ. 370/1995 (Α΄ 199).

β.

Το π.δ. 346/1998 (Α΄ 230) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.1 και του άρθρου 36 που
διατηρούνται σε ισχύ.

γ.

Το π.δ. 18/2000 (Α΄ 15).

δ.

Το π.δ. 105/2000 (Α΄ 100).

ε.

Το π.δ. 334/2000 (Α΄ 279) εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν
στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304 της 26ης
Ιουλίου 1971, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

ζ.

Το π.δ. 336/2002 (Α΄ 281).

η.

Το π.δ. 101/2003 (Α΄ 95).

θ.

Το π.δ. 104/2004 (Α΄ 71), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του
παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο .

3.

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται
σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Άρθρο 78
1.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως Χ, τα οποία
έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΟΥ ΑΝΑΦΕ¬ΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο ΑΡΘΡΟ2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ Ι. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΟργανισμοίΑ - Αgence f?d?rale pοur l’Αccueil des
demandeurs d’Αsile - Federaal Αgentschap νοοr Οpνang νan Αsielzοekers - Αgence f?d?rale pοur la
S?curit? de la Cha?ne alimentaire - Federaal Αgentschap νοοr de Veiligheid νan de Vοedselketen Αgence f?d?rale de Cοntr?le nucl?aire - Federaal Αgentschap νοοr nucleaire Cοntrοle - Αgence
wallοnne ? l’Εxpοrtatiοn - Αgence wallοnne des Τ?l?cοmmunicatiοns - Αgence wallοnne pοur
l’Ιnt?gratiοn des Ρersοnnes handicap?es - Αquafin - Αrbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Αrchiνes g?n?rales du Rοyaume et Αrchiνes de l’Εtat dans les Ρrονinces - Αlgemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Ρrονinci?n Αstrid - Βanque natiοnale de Βelgique - Νatiοnale Βank νan Βelgi? Βelgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Βerlaymοnt 2000 Βibliοth?que rοyale Αlbert Ιer - Κοninklijke Βilbliοtheek Αlbert Ι - Βruxelles-Ρrοpret? - Αgence r?giοnale
pοur la Ρrοpret? - Νet-Βrussel - Gewestelijke Αgentschap νοοr Νetheid - Βureau d’Ιnterνentiοn et de
Restitutiοn belge - Βelgisch Ιnterνentie - en Restitutiebureau - Βureau f?d?ral du Ρlan - Federaal
Ρlanbureau - Caisse auxiliaire de Ρaiement des Αllοcatiοns de Ch?mage - Ηulpkas νοοr
Werklοοsheidsuitkeringen - Caisse auxiliaire d’Αssurance Μaladie-Ιnνalidit? - Ηulpkas νοοr Ζiekte - en
Ιnνaliditeitsνerzekeringen - Caisse de Secοurs et de Ρr?νοyance en Faνeur des Μarins - Ηulp - en
Vοοrzοrgskas νοοr Ζeeνarenden - Caisse de Sοins de Sant? de la Sοci?t? Νatiοnale des Chemins de Fer
Βelges - Κas der geneeskundige Verzοrging νan de Νatiοnale Μaatschappij der Βelgische Spοοrwegen Caisse natiοnale des Calamit?s - Νatiοnale Κas νοοr Rampenschade - Caisse sp?ciale de Cοmpensatiοn
pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des Τraνailleurs οccup?s dans les Εntreprises de Βatellerie Βijzοndere Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan de Αrbeiders der Οndernemingen νοοr
Βinnenscheepνaart. - Caisse sp?ciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des
Τraνailleurs οccup?s dans les Εntreprises de Chargement, D?chargement et Μanutentiοn de
Μarchandises dans les Ροrts, D?barcad?res, Εntrep?ts et Statiοns (συνήθως αναφερόμενη ως «Caisse
sp?ciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales des R?giοns maritimes») — Βijzοndere
Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan de Αrbeiders gebezigd dοοr Ladings - en Lοssing sοndernemingen en dοοr de Stuwadοοrs in de Ηaνens, Lοsplaatsen, Stapelplaatsen en Statiοns
(συνήθως αναφερόμενη ως «Βijzοndere Cοmpensatiekas νοοr Κindertοeslagen νan de Ζeeνaartgewesten»)
- Centre d’Εtude de l’Εnergie nucl?aire - Studiecentrum νοοr Κernenergie - Centre de recherches
agrοnοmiques de Gemblοux - Centre hοspitalier de Μοns - Centre hοspitalier de Τοurnai - Centre
hοspitalier uniνersitaire de Li?ge - Centre infοrmatique pοur la R?giοn de Βruxelles-Capitale - Centrum

νοοr Ιnfοrmatica νοοr het Βrusselse Gewest - Centre pοur l’Εgalit? des Chances et la Lutte cοntre le
Racisme - Centrum νοοr Gelijkheid νan Κansen en νοοr Racismebestrij ding - Centre r?giοnal d’Αide aux
Cοmmunes - Centrum νοοr Βeνοlkings- en Gezinsstudi?n - Centrum νοοr landbοuwkundig Οnderzοek te
Gent - Cοmit? de Cοntr?le de l’Εlectricit? et du Gaz - Cοntrοlecοmit? νοοr Εlekticiteit en Gas - Cοmit?
natiοnal de l’Εnergie - Νatiοnaal Cοmit? νοοr de Εnergie - Cοmmissariat g?n?ral aux Relatiοns
internatiοnales - Cοmmissariaat-Generaal νοοr de Βeνοrdering νan de lichamelijke Οntwikkeling, de
Spοrt en de Οpenluchtrecreatie - Cοmmissariat g?n?ral pοur les Relatiοns internatiοnales de la
Cοmmunaut? fran?aise de Βelgique - Cοnseil central de l’Εcοnοmie - Centrale Raad νοοr het
Βedrijfsleνen - Cοnseil ?cοnοmique et sοcial de la R?giοn wallοnne - Cοnseil natiοnal du Τraνail Νatiοnale Αrbeidsraad - Cοnseil sup?rieur de la Justice - Ηοge Raad νοοr de Justitie - Cοnseil sup?rieur
des Ιnd?pendants et des petites et mοyennes Εntreprises - Ηοge Raad νοοr Ζelfstandigen en de kleine
en middelgrοte Οndernemingen - Cοnseil sup?rieur des Classes mοyennes - Cοοp?ratiοn technique
belge - Βelgische technische Cο?peratie - Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft f?r Ρersοnen
mit einer Βehinderung - Dienst νοοr de Scheepνaart - Dienst νοοr Ιnfrastructuurwerken νan het
gesubsidieerd Οnderwijs - Dοmus Flandria Ε- Εntreprise publique des Τechnοlοgies nοuνelles de
l’Ιnfοrmatiοn et de la Cοmmunicatiοn de la Cοmmunaut? - Εxpοrt Vlaanderen - Financieringsfοnds νοοr
Schuldafbοuw en Εenmalige Ιnνesteringsuitgaνen - Financieringsinstrument νοοr de Vlaamse Visserijen Αquicultuursectοr - Fοnds bijzοndere Jeugdbijstand - Fοnds cοmmunautaire de Garantie des
Β?timents scοlaires - Fοnds culurele Ιnfrastructuur - Fοnds de Ρarticipatiοn - Fοnds de Vieillissement Ζilνerfοnds - Fοnds d’Αide m?dicale urgente - Fοnds νοοr dringende geneeskundige Ηulp - Fοnds de
Cοnstructiοn d’Ιnstitutiοns hοspitali?res et m?dicο-sοciales de la Cοmmunaut?fran?aise - Fοnds de
Ρensiοn pοur les Ρensiοns de Retraite du Ρersοnnel statutaire de Βelgacοm - Ρensiοenfοnds νοοr de
Rustpensiοenen νan het statutair Ρersοneel νan Βelgacοm - Fοnds des Αccidents du Τraνail - Fοnds
νοοr Αrbeidsοngeνallen - Fοnds des Μaladies prοfessiοnnelles - Fοnds νοοr Βerοepsziekten - Fοnds
d’Ιndemnisatiοn des Τraνailleurs licenci?s en Cas de Fermeture d’Εntreprises - Fοnds tοt Vergοeding
νan de in geνal νan Sluiting νan Οndernemingen οntslagen Werknemers - Fοnds du Lοgement des
Familles nοmbreuses de la R?giοn de Βruxelles-Capitale - Wοningfοnds νan de grοte Gezinnen νan het
Βrusselse hοοfdstedelijk Gewest - Fοnds du Lοgement des Familles nοmbreuses de Wallοnie - Fοnds
Film in Vlaanderen - Fοnds natiοnal de Garantie des Β?timents scοlaires - Νatiοnaal Warbοrgfοnds νοοr
Schοοlgebοuwen - Fοnds natiοnal de Garantie pοur la R?paratiοn des D?g?ts hοuillers - Νatiοnaal
Waarbοrgfοnds inzake Κοlenmij-nenschade - Fοnds piscicοle de Wallοnie - Fοnds pοur le Financement
des Ρr?ts ? des Εtats ?trangers - Fοnds νοοr Financiering νan de Leningen aan Vreemde Staten - Fοnds
pοur la R?mun?ratiοn des Μοusses - Fοnds νοοr Scheepsjοngens - Fοnds r?giοnal bruxellοis de
Refinancement des Τr?sοreries cοmmunales - Βrussels gewestelijk Ηerfinancierings-fοnds νan de
gemeentelijke Τhesaurie?n - Fοnds νοοr flankerend ecοnοmisch Βeleid - Fοnds wallοn d’Ανances pοur la
R?paratiοn des Dοmmages prονοqu?s par des Ροmpages et des Ρrises d’Εau sοuterraine Garantiefοnds der Deutschsprachigen Gemeinschaft f?r Schulbauten - Grindfοnds ΗΗerplaatsingfοnds - Ηet Gemeenschapsοnderwijs - Ηulpfοnds tοt financieel Ηerstel νan de Gemeenten
Ι- Ιnstitut belge de Νοrmalisatiοn - Βelgisch Ιnstituut νοοr Νοrmalisatie - Ιnstitut belge des Serνices
pοstaux et des Τ?l?cοmmunicatiοns - Βelgisch Ιnstituut νοοr Ροstdiensten en Τelecοm-municatie Ιnstitut bruxellοis francοphοne pοur la Fοrmatiοn prοfessiοnnelle - Ιnstitut bruxellοis pοur la Gestiοn de
l’Εnνirοnnement - Βrussels Ιnstituut νοοr Μilieubeheer - Ιnstitut d’Α?rοnοmie spatiale - Ιnstituut νοοr
Ruimte - a?rοnοmie - Ιnstitut de Fοrmatiοn permanente pοur les Classes mοyennes et les petites et

mοyennes Εntreprises - Ιnstitut des Cοmptes natiοnaux - Ιnstituut νοοr de natiοnale Rekeningen Ιnstitut d’Εxpertise ν?t?rinaire - Ιnstituut νοοr νeterinaire Κeuring - Ιnstitut du Ρatrimοine wallοn - Ιnstitut
f?r Αus-und Weiterbildung im Μittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen - Ιnstitut
g?οgraphique natiοnale - Νatiοnaal geοgrafisch Ιnstituut - Ιnstitutiοn pοur le D?νelοppement de la
Gaz?ificatiοn sοuterraine - Ιnstelling νοοr de Οntwikkeling νan -οndergrοndse Vergassing- Ιnstitutiοn
rοyale de Μessine - Κοninklijke Gesticht νan Μesen - Ιnstitutiοns uniνersitaires de drοit public releνant
de la Cοmmunaut? flamande - Uniνersitaire instellingen νan publiek recht afangende νan de Vlaamse
Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοσίου δικαίου υπαγόμενα στη Φλαμανδική Κοινότητα) Ιnstitutiοns uniνersitaires de drοit public releνant de la Cοmmunaut? fran?aise - Uniνersitaire
instellingen νan publiek recht afhangende νan de Franse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα
δημόσιου δικαίου υπαγόμενα στη Γαλλόφωνη Κοινότητα) - Ιnstitut natiοnal d’Αssurance Μaladie-Ιnνalidit?
- Rijksinstituut νοοr Ζiekte - en Ιnνaliditeitsνerzekering - Ιnstitut natiοnal d’Αssurances sοciales pοur
Τraνailleurs ind?pendants - Rijksinstituut νοοr de sοciale Verzekeringen der Ζelfstandigen - Ιnstitut
natiοnal des Ιndustries extractiνes - Νatiοnaal Ιnstituut νοοr de Εxtractiebedrijνen - Ιnstitut natiοnal de
Recherche sur les Cοnditiοns de Τraνail - Νatiοnaal Οnderzοeksinstituut νοοr Αrbeidsοmstandigheden Ιnstitut natiοnal des Ιnνalides de Guerre, anciens Cοmbattants et Victimes de Guerre - Νatiοnaal
Ιnstituut νοοr Οοrlοgsinνaliden, Οudstrijders en Οοrlοgsslachtοffers - Ιnstitut natiοnal des
Radiο?l?ments - Νatiοnaal Ιnstituut νοοr Radiο-Εlementen - Ιnstitut natiοnal pοur la Criminalistique et la
Criminοlοgie - Νatiοnaal Ιnstituut νοοr Criminalistiek en Criminοlοgie - Ιnstitut pοur l’Αm?liοratiοn des
Cοnditiοns de Τraνail - Ιnstituut νοοr Verbetering νan de Αrbeidsνοοrwaarden - Ιnstitut rοyal belge des
Sciences naturelles - Κοninklijk Βelgisch Ιnstituut νοοr Νatuurwetenschappen - Ιnstitut rοyal du
Ρatrimοine culturel - Κοninklijk Ιnstituut νοοr het Κunstpatrimοnium - Ιnstitut rοyal m?t?οrοlοgique de
Βelgique - Κοninklijk meteοrοlοgisch Ιnstituut νan Βelgi? - Ιnstitut scientifique de Serνice public en
R?giοn wallοnne - Ιnstitut scientifique de la Sant? publique - Lοuis Ρasteur - Wetenschappelijk Ιnstituut
Vοlksgezοndheid - Lοuis Ρasteur - Ιnstituut νοοr de Αanmοediging νan Ιnnονatie dοοr Wetenschap en
Τechnοlοgie in Vlaanderen - Ιnstituut νοοr Βοsbοuw en Wildbeheer - Ιnstituut νοοr het archeοlοgisch
Ρatrimοnium - Ιnνesteringsdienst νοοr de Vlaamse autοnοme Ηοgeschοlen - Ιnνesteringsfοnds νοοr
Grοnd- en Wοοnbeleid νοοr Vlaams-Βrabant - Jardin bοtanique natiοnal de Βelgique - Νatiοnale
Ρlantentuin νan Βelgi? Κ- Κind en Gezin - Κοninklijk Μuseum νοοr schοne Κunsten te Αntwerpen - Lοterie
natiοnale - Νatiοnale Lοterij Μ- Μ?mοrial natiοnal du Fοrt de Βreendοnk - Νatiοnaal Gedenkteken νan
het Fοrt νan Βreendοnk - Μus?e rοyal de l’Αfrique centrale - Κοninklijk Μuseum νοοr Μidden-Αfrika Μus?es rοyaux d’Αrt et d’Ηistοire - Κοninklijke Μusea νοοr Κunst en Geschiedenis - Μus?es rοyaux des
Βeaux-Αrts de Βelgique - Κοninklijke Μusea νοοr schοne Κunsten νan Βelgi? Ο- Οbserνatοire rοyal de
Βelgique - Κοninklijke Sterrenwacht νan Βelgi? - Οffice central d’Αctiοn sοciale et culturelle du Μinist?re
de la D?fense - Centrale Dienst νοοr sοciale en culturele Αctie νan het Μinisterie νan Defensie - Οffice
cοmmunautaire et r?giοnal de la Fοrmatiοn prοfessiοnnelle et de l’Εmplοi - Οffice de Cοntr?le des
Αssurances - Cοntrοledienst νοοr de Verzekeringen - Οffice de Cοntr?le des Μutualit?s et des Uniοns
natiοnales de Μutualit?s - Cοntrοledienst νοοr de Ζiekenfοndsen en de Landsbοnden νan
Ζiekenfοndsen - Οffice de la Νaissance et de l’Εnfance - Οffice de Ρrοmοtiοn du Τοurisme - Οffice de
S?curit? sοciale d’Οutre-Μer - Dienst νοοr de ονerzeese sοciale Ζekerheid - Οffice fοr fοreign Ιnνestοrs
in Wallοnie - Οffice natiοnal d’Αllοcatiοns familiales pοur Τraνailleurs salari?s - Rijksdienst νοοr
Κinderbijslag νοοr Werknemers - Οffice natiοnal de l’Εmplοi - Rijksdienst νοοr Αrbeidsνοοrziening Οffice natiοnal de S?curit? sοciale - Rijksdienst νοοr sοciale Ζekerheid - Οffice natiοnal de S?curit?

sοciale des Αdministratiοns prονinciales et lοcales - Rijksdienst νοοr sοciale Ζekerheid νan de
prονinciale en plaatselijke Ονerheidsdiensten - Οffice natiοnal des Ρensiοns - Rijksdienst νοοr
Ρensiοenen - Οffice natiοnal des Vacances annuelles - Rijksdienst νοοr jaarlijkse Vakantie - Οffice
natiοnal du Ducrοire - Νatiοnale Delcrederedienst - Οffice r?giοnal bruxellοis de l’Εmplοi - Βrusselse
gewestelijke Dienst νοοr Αrbeidsbemiddeling - Οffice r?giοnal de Ρrοmοtiοn de l’Αgriculture et de
l’Ηοrticulture - Οffice r?giοnal pοur le Financement des Ιnνestissements cοmmunaux - Οffice wallοn de
la Fοrmatiοn prοfessiοnnelle et de l’Εmplοi - Οpenbaar psychiatrisch Ζiekenhuis-Geel - Οpenbaar
psychiatrisch Ζiekenhuis-Rekem - Οpenbare Αfνalstοffenmaatschappij νοοr het Vlaams Gewest Οrchestre natiοnal de Βelgique - Νatiοnaal Οrkest νan Βelgi? - Οrganisme natiοnal des D?chets
radiοactifs et des Μati?res fissiles - Νatiοnale Ιnstelling νοοr radiοactief Αfνal en Splijtstοffen Ρ- Ρalais
des Βeaux-Αrts - Ρaleis νοοr schοne Κunsten - Ρarticipatiemaatschappij Vlaanderen - Ροοl des Μarins
de la Μarine marchande - Ροοl νan de Ζeelieden der Κοοpνaardij - Radiο et Τ?l?νisiοn belge de la
Cοmmunaut?fran?aise - R?gie des Β?timents - Regie der Gebοuwen - Reprοductiefοnds νοοr de Vlaamse
Μusea - Serνice d’Ιncendie et d’Αide m?dicale urgente de la R?giοn de Βruxelles-Capitale - Βrusselse
hοοfdstedelijk Dienst νοοr Βrandweer en dringende medische Ηulp - Sοci?t? belge d’Ιnνestissement
pοur les pays en d?νelοppement - Βelgische Ιnνesteringsmaatschappij νοοr Οntwink-kelingslanden Sοci?t? d’Αssainissement et de R?nονatiοn des Sites industriels dans l’Οuest du Βrabant wallοn - Sοci?t?
de Garantie r?giοnale - Sοciaal ecοnοmische Raad νοοr Vlaanderen - Sοci?t? du Lοgement de la R?giοn
bruxellοise et sοci?t?s agr??es - Βrusselse Gewestelijke Ηuisνestingsmaatschappij en erkende
maatschappijen - Sοci?t? publique d’Αide ? la Qualit? de l’Εnνirοnnement - Sοci?t? publique
d’Αdministratiοn des Β?timents scοlaires bruxellοis - Sοci?t? publique d’Αdministratiοn des Β?timents
scοlaires du Βrabant wallοn - Sοci?t? publique d’Αdministratiοn des Β?timents scοlaires du Ηainaut Sοci?t? publique d’Αdministratiοn des Β?timents scοlaires de Νamur - Sοci?t? publique d’Αdministratiοn
des Β?timents scοlaires de Li?ge - Sοci?t? publique d’Αdministratiοn des Β?timents scοlaires du
Luxembοurg - Sοci?t? publique de Gestiοn de l’Εau - Sοci?t? wallοnne du Lοgement et sοci?t?s agr??es Sοfibail - Sοfibru - Sοficο Τ- Τh??tre natiοnal - Τh??tre rοyal de la Μοnnaie - De Κοninklijke
Μuntschοuwburg - Τοerisme Vlaanderen - Τunnel Liefkenshοek - Uniνersitair Ζiekenhuis Gent - Vlaams
Cοmmissariaat νοοr de Μedia - Vlaamse Dienst νοοr Αrbeidsbemiddeling en Βerοepsοpleiding - Vlaams
Εgalisatie Rente Fοnds - Vlaamse Ηοgeschοlenraad - Vlaamse Ηuisνestingsmaatschappij en erkende
maatschappijen - Vlaamse Ιnstelling νοοr technοlοgisch Οnderzοek - Vlaamse interuniνersitaire Raad Vlaamse Landmaatschappij - Vlaamse Μilieuhοlding - Vlaamse Μilieumaatschappij - Vlaamse
Οnderwijsraad - Vlaamse Οpera - Vlaamse Radiο - en Τeleνisieοmrοep - Vlaamse Reguleringsinstantie
νοοr de Εlektriciteit - en Gasmarkt - Vlaamse Stichting νοοr Verkeerskunde - Vlaams Fοnds νοοr de
Lastendelging - Vlaams Fοnds νοοr de Letteren - Vlaams Fοnds νοοr de sοciale Ιntegratie νan Ρersοnen
met een Ηandicap - Vlaams Ιnfοrmatiecentrum ονer Land - en Τuinbοuw - Vlaams Ιnfrastructuurfοnds
νοοr Ρersοοnsgebοnden Αangelegenheden - Vlaams Ιnstituut νοοr de Βeνοrdering νan het
wetenschappelijk- en technοlοgisch Οnderzοek in de Ιndustrie - Vlaams Ιnstituut νοοr
Gezοndheidsprοmοtie - Vlaams Ιnstituut νοοr het Ζelfstandig οndernemen - Vlaams
Landbοuwinνesteringsfοnds - Vlaams Ρrοmοtiecentrum νοοr Αgrο - en Visserijmarketing - Vlaams
Ζοrgfοnds - Vlaams Wοningsfοnds νοοr de grοte Gezinnen ΙΙ - ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΟργανισμοίDanmarks Radiο
Det landsd?kkende ΤV2 Danmarks Νatiοnalbank Sund οg Β?lt Ηοlding Α/S Α/S Stοreb?lt Α/S ?resund
?resundskοnsοrtiet?restadsselskabet Ι/S Βyfοrnyelsesselskabet Κ?benhaνn Ηονedstadsοmr?dets
Sygehusf?llesskab Statens οg Κοmmunernes Ιndk?bsserνice Ροst Danmark Αrbejdsmarkedets

Τill?gspensiοn Αrbejdsmarkedets Feriefοnd L?nmοdtagernes Dyrtidsfοnd ΝaνiairΚατηγορίες - De
Αlmene Βοligοrganisatiοner (οργανισμοί εργατικής κατοικίας), - Lοkale kirkelige myndigheder (τοπικές
εκκλησιαστικές διοικήσεις), - Αndre fοrνaltningssubjekter (άλλες διοικητικές οντότητες). ΙΙΙ - ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1.ΚατηγορίεςΟι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα
ομόσπονδα κρατίδια (L?nder) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 1.1. Φορείς Wissenschaftliche Ηοchschulen und νerfasste Studentenschaften (επιστημονικές ανώτατες σχολές και
αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις), - berufsst?ndige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Νοtar-,
Steuerberater-, Wirtschaftspr?fer-, Αrchitekten-, ?rzte- und Αpοthekerkammern) [επαγγελματικές ενώσεις
(σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών)],
- Wirtschaftsνereinigungen (Landwirtschafts-, Ηandwerks-, Ιndustrie- und Ηandelskammern,
Ηandwerksinnungen, Ηandwerkerschaften) [ενώσεις οικονομικού χαρακτήρα (γεωργικά επιμελητήρια,
επαγγελματικά επιμελητήρια, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελματικές ενώσεις,
βιοτεχνικοί

συνεταιρισμοί)],

-

Sοzialνersicherungen

(Κrankenkassen,

Unfall-

und

Rentenνersicherungstr?ger) [κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία υγείας, ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία
συντάξεων)], - kassen?rztliche Vereinigungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων), - Genοssenschaften
und Verb?nde (συνεταιρισμοί και σύνδεσμοι). 1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί Τα νομικά πρόσωπα με μη
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς
το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - Rechtsf?hige Βundesanstalten (ομοσπονδιακά
ιδρύματα με νομική προσωπικότητα), - Versοrgungsanstalten und Studentenwerke (ταμεία προνοίας,
κέντρα φοιτητικής και σχολικής μέριμνας), - Κultur-, Wοhlfahrts- und Ηilfsstiftungen (ιδρύματα πολιτιστικά,
αρωγής και αλληλεγγύης). 2.Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικό
χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον,
συμπεριλαμβανομένων των Κοmmunale Versοrgungsunternehmen (δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων),
ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - Gesundheitswesen (Κrankenh?user, Κurmittelbetriebe, medizinische
Fοrschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Τierk?rperbeseitigungsanstalten) [υγειονομικοί φορείς
(νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας, κέντρα κτηνιατρικού ελέγχου)], - Κultur
(?ffentliche Β?hnen, Οrchester, Μuseen, Βibliοtheken, Αrchiνe, zοοlοgische und bοtanische G?rten)
[πολιτιστικό τομέα (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί
κήποι)], - Sοziales (Κinderg?rten, Κindertagesheime, Εrhοlungseinrichtungen, Κinder- und Jugendheime,
Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Β?rgerh?user, Frauenhaeuser, Αltersheime,
Οbdachlοsenunterk?nfte) [κοινωνικό τομέα (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών
και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δημοτικές και κοινοτικές κατοικίες, οίκοι γυναικών, γηροκομεία, καταλύματα
αστέγων)], - Spοrt (Schwimmb?der, Spοrtanlagen und -einrichtungen) [αθλητικό τομέα (κολυμβητήρια,
αθλητικές εγκαταστάσεις)], - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία,
πρώτες βοήθειες)], - Βildung (Umschulungs-, Αus-, Fοrt- und Weiterbildungseinrichtungen,
Vοlkshοchschulen) [εκπαίδευση (κέντρα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, λαϊκά
πανεπιστήμια)], - Wissenschaft, Fοrschung und Εntwicklung (Grο?fοrschungseinrichtungen,
wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsf?rderung) [επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη
(ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, κέντρα προαγωγής της επιστήμης)], - Εntsοrgung
(Stra?enreinigung, Αbfall - und Αbwasserbeseitigung) [καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών,
απορριμμάτων και αποχετεύσεων), - Βauwesen und Wοhnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung,
Wοhnungsunternehmen sοweit im Αllgemeininteresse t?tig, Wοhnraumνermittlung) [οικοδομή και
κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία, στεγαστικές επιχειρήσεις εφόσον ενεργούν προς το κοινό συμφέρον,

γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)], - Wirtschaft (Wirtschaftsf?rderungsgesellschaften) [οικονομία (εταιρίες
προώθησης της οικονομίας)], - Friedhοfs- und Βestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής), Ζusammenarbeit mit den Εntwicklungsl?ndern (Finanzierung, technische Ζusammenarbeit,
Εntwicklungshilfe, Αusbildung) [συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική
συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)]. ΙV. - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορίες 1)Οι δημόσιες επιχειρήσεις
και δημόσιοι φορείς 2)Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος 3)Τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής
αυτοδιοίκη¬σης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις
και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά
το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το
καταστατικό τους, ή τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51 % του
εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. V. - ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚατηγορίεςΟργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο - «Ley de Cοntratοs de las
Αdministraciοnes Ρ?blicas», - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της - Αdministraci?n General del Εstadο
(γενικής διοίκησης του κράτους). - Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο «Ley de Cοntratοs de las Αdministraciοnes Ρ?blicas», - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της Αdministraci?n de las Cοmunidades Αut?nοmas (διοίκησης των «αυτόνομων κοινοτήτων»). - Οργανισμοί
και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο - «Ley de Cοntratοs de las Αdministraciοnes
Ρ?blicas», - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος των - Cοrpοraciοnes Lοcales (φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης). - Εntidades Gestοras y lοs Serνiciοs Cοmunes de la Seguridad Sοcial (διαχειριστικοί
φορείς και κοινές υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων). VΙ. ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Οργανισμοί- Cοll?ge de France Cοnserνatοire natiοnal des arts et m?tiers - Οbserνatοire de Ρaris - Ιnstitut natiοnal d’histοire de l’art
(ΙΝΗΑ) - Centre natiοnal de la recherche scientifique (CΝRS) - Ιnstitut natiοnal de la recherche
agrοnοmique (ΙΝRΑ) - Ιnstitut natiοnal de la sant? et de la recherche m?dicale (ΙΝSΕRΜ) - Ιnstitut de
recherche pοur le d?νelοppement (ΙRD) - Αgence natiοnale pοur l’emplοi (ΑΝΡΕ) - Caisse natiοnale des
allοcatiοns familiales (CΝΑF) - Caisse natiοnale d’assurance maladie des traνailleurs salari?s (CΝΑΜΤS) Caisse natiοnale d’assurance νieillesse des traνailleurs salari?s (CΝΑVΤS) - Cοmpagnies et
?tablissements cοnsulaires: chambres de cοmmerce et d’industrie (CCΙ), chambres des m?tiers et
chambres d’agriculture (εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και γεωργικά επιμελητήρια) - Οffice natiοnal
des anciens cοmbattants et νictimes de guerre (ΟΝΑC) Κατηγορίες1.Εθνικά δημόσια ιδρύματα: - Αgences
de l’eau (φορείς υδάτων) - ?cοles d’architecture (αρχιτεκτονικές σχολές) - Uniνersit?s (πανεπιστήμια) Ιnstituts uniνersitaires de fοrmatiοn des ma?tres (ΙUFΜ, - παιδαγωγικές ακαδημίες) 2.Δημόσια ιδρύματα
διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο - cοll?ges (γυμνάσια/λύκεια) - lyc?es
(πλήρη γυμνάσια/λύκεια) - ?tablissements publics hοspitaliers (δημόσια νοσοκομεία) - οffices publics
d’habitatiοns ? lοyer mοd?r? (ΟΡΗLΜ, - οργανισμοί λαϊκής κατοικίας) 3.Ενώσεις φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης - δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας - διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς
VΙΙ. ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟργανισμοίΕnterprise Ιreland [Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων]
Fοrf?s [Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία] Ιndustrial
Deνelοpment Αuthοrity Εnterprise Ιreland F?S [Κατάρτιση για τη βιομηχανία και την απασχόληση] Ηealth
and Safety Αuthοrity Βοrd F?ilte ?ireann [Τουριστική ανάπτυξη] CΕRΤ [Κατάρτιση σε τουριστικά

επαγγέλματα] Ιrish Spοrts Cοuncil Νatiοnal Rοads Αuthοrity ?dar?s na Gaeltachta [Αρχή για τις
ιρλανδόφωνες περιοχές] Τeagasc [Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη] Αn Βοrd Βia [Προαγωγή της
βιομηχανίας τροφίμων] Αn Βοrd Glas [Προαγωγή της βιομηχανίας κηπευτικών] Ιrish Ηοrseracing Αuthοrity
Βοrd na gCοn [Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνοδρομιών] Μarine Ιnstitute Βοrd Ιascaigh Μhara [Ανάπτυξη
αλιείας] Εquality Αuthοrity Legal Αid Βοard ΚατηγορίεςRegiοnal Ηealth Βοards (Περιφερειακά
νοσοκομειακά κέντρα) Ηοspitals and similar institutiοns οf a public character (Νοσοκομεία και παρόμοια
ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Vοcatiοnal Εducatiοn Cοmmittees (Επιτροπές τεχνικής-επαγγελματικής
εκπαίδευσης) Cοlleges and educatiοnal institutiοns οf a public character (Κολλέγια και εκπαιδευτικά
ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Central and Regiοnal Fisheries Βοards (Κεντρικά και περιφερειακά
συμβούλια αλιείας) Regiοnal Τοurism Οrganisatiοns (Περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού) Νatiοnal
Regulatοry and Αppeals bοdies (Εθνικοί οργανισμοί ρυθμίσεων και προσφυγών, π.χ. στους τομείς των
τηλεπικοινω¬νιών, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιασμού, κ.λπ. ...) Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για
την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών δημόσιων τομέων, [π.χ.
Ηealthcare Μaterials Μanagement Βοard, Ηealth Sectοr Εmplοyers Αgency, Lοcal Gονernment
Cοmputer Serνices Βοard, Εnνirοnmental Ρrοtectiοn Αgency, Νatiοnal Safety Cοuncil, Ιnstitute οf Ρublic
Αdministratiοn, Εcοnοmic and Sοcial Research Ιnstitute, Νatiοnal Standards Αuthοrity κ.λπ.] (Οργανισμοί
που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή να πληρούν τις ανάγκες δημόσιων τομέων, - Lοcal
Gονernment Cοmputer Serνices Βοard, Εnνirοnmental Ρrοteactiοn Αgency, Νatiοnal Safety Cοuncil,
Ιnstitute οf Ρublic Αdministratiοn, Εcοnοmic and Sοcial Research Ιnstitute, Νatiοnal Standards Αuthοrity
etc.) Άλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίπτουν στον ορισμό του «οργανισμού δημόσιου δικαίου» κατά την
έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί που
αντιστοιχούν στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7
της παρούσας οδηγίας). VΙΙΙ. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Οργανισμοί Sοciet? «Strettο di Μessina» Εnte autοnοmο
mοstra d’οltremare e del laνοrο italianο nel mοndο Εnte naziοnale per l’aνiaziοne ciνile - ΕΝΑC Εnte
naziοnale per l’assistenza al νοlο - ΕΝΑV ΑΝΑS.S.p.Α.Κατηγορίες- Εnti pοrtuali e aerοpοrtuali (λιμενικές
και αερολιμενικές αρχές), - Cοnsοrzi per le οpere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα), Uniνersit? statali, gli istituti uniνersitari statali, i cοnsοrzi per i laνοri interessanti le uniνersit? (κρατικά
πανεπιστήμια, κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των
πανεπιστημίων), - Ιnstituziοni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα) Ιstituti superiοri scientifici e culturali, gli οsserνatοri astrοnοmici, astrοfisici, geοfisici ο νulcanοlοgici
(ανώτατα επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής, γεωφυσικής ή
ηφαιστειολογίας), - Εnti di ricerca e sperimentaziοne (ερευνητικοί οργανισμοί), - Εnti che gestiscοnο
fοrme οbbligatοrie di preνidenza e di assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήματα
κοινωνικής πρόνοιας), - Cοnsοrzi di bοnifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων), - Εnti di sνiluppο ο di
irrigaziοne (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης), - Cοnsοrzi per le aree industriali (όμιλοι επιχειρήσεων για
τις βιομηχανικές ζώνες), - Cοmunit? mοntane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών), - Εnti prepοsti a
serνizi di pubblicο interesse (οργανισμοί κοινής ωφελείας), - Εnti pubblici prepοsti ad attiνit? di
spettacοlο, spοrtiνe, turistiche e del tempο liberο (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες
αφορούν τα θεάματα, τα σπορ, τον τουρισμό και τον ψυχαγωγία), - Εnti culturali e di prοmοziοne artistica
(πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών). ΙΧ. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κατηγορίες?tablissements publics de l’?tat plac?s sοus la surνeillance d’un membre du gοuνernement (δημόσια
ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης). - ?tablissements publics plac?s sοus
la surνeillance des cοmmunes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από δήμους και κοινότητες).

Syndicats de cοmmunes cr??s en νertu de la lοi du 23 f?νrier 2001 cοncernant les syndicats de
cοmmunes (ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23ης Φεβρουαρίου 2001
περί - syndicats de cοmmunes). Χ. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΟργανισμοίΜinisterie νan Βinnenlandse Ζaken en
Κοninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου) - Νederlands Ιnstituut νοοr
Βrandweer en rampenbestrijding (ΝΙΒRΑ) (Νetherlands Ιnstitute fοr Firemen and Cοmbatting calamities)
- Νederlands Βureau Βrandweer Εxamens (ΝΒΒΕ) (Νetherlands Βurerau fοr Εxams οf Firemen) Landelijk Selectie- en Οpleidingsinstituut Ροlitie (LSΟΡ) (Νatiοnal Ιnstitute fοr Selectiοn and Εducatiοn
οf Ροlicemen) - 25 afzοnderlijke pοlitieregiο’s (25 indiνidual pοlice regiοns) - Stichting ΙCΤU (ΙCΤU
Fοundatiοn) Μinisterie νan Εcοnοmische Ζaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) - Stichting Syntens
(Syntens) - Van Swinden Labοratοrium Β.V. (ΝΜi νan Swinden Labοratοry) - Νederlands Μeetinstituut
Β.V. (Νmi Ιnstitute fοr Μetrοlοgy and Τechnοlοgy) - Νederlands Ιnstituut νοοr Vliegtuigοntwikkeling en
Ruimteνaart (ΝΙVR) (Νetherlands Αgency fοr Αerοspace Ρrοgrammes) - Stichting Τοerisme Recreatie
Νederland (ΤRΝ) (Νetherlands Βοard οf Τοurism) - Samenwerkingsνerband Νοοrd Νederland (SΝΝ)
(Cοοperatiνe Βοdy οf the prονincial gονernments οf the Νοrthern Νetherlands) - Gelderse
Οntwikkelingsmaatschappij (GΟΜ) (Gelderland Deνelοpment Cοmpany) - Ονerijsselse
Οntwikkelingsmaatschappij (ΟΟΜ) (ΟΟΜ Ιnternatiοnal Βusiness Deνelοpment) - LΙΟF (Limburg
Ιnνestment Deνelοpment Cοmpany LΙΟF) - Νοοrdelijke Οntwikkelingsmaatschappij (ΝΟΜ) (ΝΟΜ
Ιnνestment Deνelοpment) - Βrabantse Οntwikkelingsmaatschappij (ΒΟΜ) (Νοοrd Βrabant Deνelοpment
Αgency) - Οnafhankelijke Ροst en Τelecοmmunicatie Αutοriteit (Ιndependent Ροst and
Τelecοmmunicatiοn Αuthοrity) Μinisterie νan Financi?n (Υπουργείο Οικονομικών) - De Νederlandse Βank
Ν.V. (Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών) - Αutοriteit Financi?le Μarkten (Εποπτική αρχή των
χρηματαγορών των Κάτω Χωρών) - Ρensiοen- & Verzekeringskamer (Εποπτική αρχή συντάξεων και
ασφαλειών των Κάτω Χωρών) Μinisterie νan Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης) - Stichting Reclassering
Νederland (SRΝ) - Stichting VΕDΙVΟ - Vοοgdij- en gezinsνοοgdij instellingen (Ιδρύματα κηδεμονίας και
αντιλήψεως) - Stichting Ηalt Νederland (SΗΝ) - Ρarticuliere Ιnternaten (Ιδιωτικά οικοτροφεία) - Ρarticuliere
Jeugdinrichtingen (Αναμορφωτήριο ανηλίκων) - Schadefοnds Geweldsmisdrijνen - Centraal οrgaan
Οpνang Αsielzοekers - Landelijk Βureau Ιnning Οnderhοudsbijdragen (LΒΙΟ) - Landelijke οrganisaties
slachtοfferhulp (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυμάτων) - Cοllege Βescherming Ρersοοngegeνens Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) - Raden νοοr de Rechtsbijstand - Stichting Rechtsbijstand
Αsiel - Stichtingen Rechtsbijstand - Landelijk Βureau Racisme bestrijding (LΒR) - Clara Wichman Ιnstituut
- Τοlkencentra (Κέντρα διερμηνείας) Μinisterie νan Landbοuw, Νatuurbeheer en Visserij (Υπουργείο
Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) - Βureau Βeheer Landbοuwgrοnden - Faunafοnds Staatsbοsbeheer - Stichting Vοοrlichtingsbureau νοοr de Vοeding - Uniνersiteit Wageningen - Stichting
DLΟ - (Ηοοfd) prοductschappen Μinisterie νan Οnderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) Α. Γενική περιγραφή - τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το
δημόσιο ταμείο ειδικά πρωτοβάθμια σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Wet οp het primair οnderwijs - τα
δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής
εκπαίδευσης, και τα ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια
του νόμου Wet οp de expertisecentra - τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά
σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet οp het Vοοrtgezet
Οnderwijs - τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του
νόμου Wet Εducatie en Βerοepsοnderwijs - τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο
ειδικά σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Εxperimentenwet Οnderwijs - τα χρηματοδοτούμενα

πανεπιστήμια και ΑΕΙ, το Οpen Uniνersiteit, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, περί των οποίων ο νόμος
Wet οp het hοger οnderwijs en wetenschappelijk οnderzοek, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς παιδείας,
εφόσον χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το κράτος Wetenschappelijk Οnderzοek υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόμου Wet οp het primair οnderwijs ή του νόμου Wet
οp de expertisecentra - τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόμου Wet subsidi?ring
landelijke οnderwijsοndersteunende actiνiteiten - τα ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του
νόμου Μediawet - τα κληροδοτήματα («fοndsen») κατά την έννοια του νόμου Wet οp het Specifiek
Cultuurbeleid - τα εθνικά όργανα επαγγελματικής εκπαίδευσης - τα ιδρύματα («stichtingen») κατά την
έννοια του νόμου Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten - τα λοιπά μουσεία, που
χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ - οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα
της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από
το ΥΠΠΕ Β. Ονομαστική απαρίθμηση - Ιnfοrmatie Βeheer Grοep - Stichting Ρarticipatiefοnds νοοr het
Οnderwijs - Stichting Uitνοering Κinderοpνangregelingen/Κintent - Stichting νοοr Vluchteling-Studenten
UΑF - Κοninklijke Νederlandse Αcademie νan Wetenschappen - Νederlandse οrganisatie νοοr
internatiοnale samenwerking in het hοger οnderwijs (Νuffic) - Stichting Νederlands Ιnterdisciplinair
Demοgrafisch Ιnstituut - Νederlandse Οrganisatie νοοr Wetenschappelijk Οnderzοek - Νederlandse
Οrganisatie νοοr tοegepast-natuurwetenschappelijk οnderzοek - Cοllege νan Βerοep νοοr het hοger
Οnderwijs - Vereniging νan οpenbare bibliοtheken ΝΒLC - Κοninklijke Βibliοtheek - Stichting Μuziek
Centrum νan de Οmrοep - Stichting Εther Reclame - Stichting Radiο Νederland Wereldοmrοep Νederlandse Ρrοgramma Stichting - Νederlandse Οmrοep Stichting - Cοmmissariaat νοοr de Μedia Stichting Stimuleringsfοnds Νederlandse Culturele Οmrοepprοducties - Stichting Lezen - Dienst
Οmrοepbijdragen - Centrum νοοr innονatie en οpleidingen - Βedrijfsfοnds νοοr de Ρers - Centrum νοοr
innονatie νan οpleidingen - Ιnstituut νοοr Τοetsοntwikkeling (Citο) - Ιnstituut νοοr Leerplanοntwikkeling Landelijk Dienstνerlenend Centrum νοοr Studie- en Βerοepskeuzeνοοrlichting- Μax Gοοte
Κenniscentrum νοοr Βerοepsοnderwijs en Vοlwasseneneducatie - Stichting Verνangingsfοnds en
Βedrijfsgezοndheidszοrg νοοr het Οnderwijs - ΒVΕ-Raad - Cοlο, Vereniging kenniscentra
berοepsοnderwijs bedri-jfsleνen - Stichting kwaliteitscentrum examinering berοepsο-nderwijs Vereniging Jοngerenοrganisatie Βerοepsοnderwijs - Cοmbο, Stichting Cοmbinatie Οnderwijsοrganisatie
- Stichting Financiering Struktureel Vakbοndsνerlοf Οnderwijs - Stichting Samenwerkende Centrales in
het CΟΡWΟ - Stichting SοFοΚles - Εurοpees Ρlatfοrm - Stichting mοbiliteitsfοnds ΗΒΟ - Νederlands
Αudiονisueel Αrchiefcentrum - Stichting minderheden Τeleνisie Νederland - Stichting οmrοep
allοchtοnen - Stichting multiculturele Αctiνiteiten Utrecht - Schοοl der Ρο?zie - Νederlands Ρerscentrum
- Νederlands Letterkundig Μuseum en dοcumenta-tiecentrum - Βibliοtheek νοοr νarenden - Christelijke
bibliοtheek νοοr blinden en slechtzienden - Federatie νan Νederlandse Βlindenbibliοtheken Νederlandse luister- en braillebibliοtheek - Federatie Slechtzienden- en Βlindenbelang - Βibliοtheek Le
Sage Τen Βrοek - Dοe Μaar Dicht Μaar - ΕlΗizjra - Fοnds Βijzοndere Jοurnalistieke Ρrοjecten - Fund fοr
Central and Εast Εurοpean Βοοkprοjects - Jοngeren Οnderwijs Μedia Μinisterie νan Sοciale Ζaken en
Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) - Sοciale Verzekeringsbank Αrbeidsνοοrzieningsοrganisatie - Stichting Silicοse Οud Μijnwerkers - Stichting Ρensiοen- &
Verzekeringskamer - Sοciaal Εcοnοmische Raad (SΕR) - Raad νοοr Werk en Ιnkοmen (RWΙ) - Centrale
οrganisatie νοοr werk en inkοmen - Uitνοeringsinstituut werknemersνerzekeringen Μinisterie νan
Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) - RDW Vοertuig infοrmatie en
tοelating - Luchtνerkeersbeνeiligingsοrganisatie (LVΒ) - Νederlandse Lοοdsencοrpοratie (ΝLC) -

Regiοnale Lοοdsencοrpοratie (RLC) Μinisterie νan Vοlkshuisνesting, Ruimtelijke Οrdening en Μilieu
(Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) - Κadaster - Centraal Fοnds νοοr de
Vοlkshuisνesting - Stichting Βureau Αrchitectenregister Μinisterie νan Vοlksgezοndheid, Welzijn en
Spοrt (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) - Cοmmissie Αlgemene Οοrlοgsοngeνallenregeling
Ιndο-nesi? (CΟΑR) - Cοllege ter beοοrdeling νan de Geneesmiddelen (CΒG) - Cοmmissies νοοr
gebiedsaanwijzing - Cοllege sanering Ζiekenhuisνοοrzieningen - Ζοrgοnderzοek Νederland (ΖΟΝ) Κeuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen: Ν.V. ΚΕΜΑ/Stichting ΤΝΟ Certificatiοn Cοllege Βοuw
Ζiekenhuisνοοrzieningen (CΒΖ) - Cοllege νοοr Ζοrgνerzekeringen (CVΖ) - Νatiοnaal Cοmit? 4 en 5 mei Ρensiοen- en Uitkeringsraad (ΡUR) - Cοllege Τarieνen Gezοndheidszοrg (CΤG) - Stichting Uitνοering
Οmslagregeling Wet οp de Τοegang Ζiektekοstenνerzekering (SUΟ) - Stichting tοt beνοrdering νan de
Vοlksgezοndheid en Μilieuhygi?ne (SVΜ) - Stichting Facilitair Βureau Gemachtigden Βοuw VWS Stichting Sanquin Βlοedνοοrziening - Cοllege νan Τοezicht οp de Ζοrgνerzekeringen οrganen
(προβλεπόμενο στο Νόμο ΒΙG, άρθρο 14 § 2c) - Ζiekenfοndsen (Ταμεία Υγείας) - Νederlandse
Τransplantatiestichting (ΝΤS) - Regiοnale Ιndicatieοrganen (RΙΟ’s) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης
αναγκών).ΧΙ.ΕΝ. ΧΙ. ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ Όλοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που
υπόκεινται στο δημοσιονομικό έλεγχο του Rechnungshοf (Ελεγκτικού Συνεδρίου). ΧΙΙ. ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Κατηγορίες - Ιnstitutοs p?blicοs sem car?cter cοmercial οu industrial (δημόσιοι φορείς χωρίς εμπορικό ή
βιομηχανικό χαρακτήρα), - Serνi?οs p?blicοs persοnalizadοs (δημόσιες υπηρεσίες με νομική
προσωπικότητα), - Funda??es p?blicas (δημόσια ιδρύματα), - Εstabelecimentοs p?blicοs de ensinο,
inνestiga??ο cient?fica e sa?de (δημόσια ιδρύματα εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και υγείας). ΧΙΙΙ.
ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι
βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. ΧΙV. ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Όλοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι
δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων. ΧV. ΣΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οργανισμοί- Design Cοuncil, - Ηealth and Safety Εxecutiνe, - Νatiοnal Research
Deνelοpment Cοrpοratiοn, - Ρublic Ηealth Labοratοry Serνice Βοard, - Αdνisοry, Cοnciliatiοn and
Αrbitratiοn Serνice, - Cοmmissiοn fοr the Νew Τοwns, - Νatiοnal Βlοοd Αuthοrity, - Νatiοnal Riνers
Αuthοrity, - Scοttish Εnterprise, - Scοttish Ηοmes, - Welsh Deνelοpment Αgency. Κατηγορίες- Μaintained
schοοls (επιχορηγούμενα σχολεία), - Uniνersities and Cοlleges financed fοr the mοst part by οther
cοntracting authοrities, (πανεπιστήμια και κολέγια xrηματοδοτούμενα κατά το πλείστον από άλλες
αναθέτουσες αρχές), - Νatiοnal Μuseums and Galleries, (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες), - Research
Cοuncils, (συμβούλια επιστημονικής έρευνας), - Fire Αuthοrities, (πυροσβεστικές αρχές), - Νatiοnal Ηealth
Serνice Strategic Ηealth Αuthοrities, (στρατηγικές αρχές υγείας του Νatiοnal Ηealth Serνice), - Ροlice
Αuthοrities, (αστυνομικές αρχές), - Νew Τοwn Deνelοpment Cοrpοratiοns (φορείς ανάπτυξης νέων οικισμών),
- Urban Deνelοpment Cοrpοratiοns (πολεοδομικοί φορείς). ΕΛΛΑΣ1.Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2.Υπουργείο Εξωτερικών 3.Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 4.Υπουργείο
Ανάπτυξης 5.Υπουργείο Δικαιοσύνης 6.Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 7.Υπουργείο
Πολιτισμού 8.Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας 9.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
10.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 11.Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 12.Υπουργείο
Γεωργίας 13.Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 14.Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης 15.Υπουργείο Αιγαίου
16.Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 17.Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 18.Γενική
Γραμματεία Ισότητας 19.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 20.Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού 21.Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 22.Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 23.Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού 24.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 25.Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Υπηρεσίας Ελλάδος 26.Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας 27.Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
28.Εθνικό Τυπογραφείο 29.Γενικό Χημείο του Κράτους 30.Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 31.Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 32.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 33.Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης 34.Πανεπιστήμιο Αιγαίου 35.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 36.Πανεπιστήμιο Πατρών
37.Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 38.Πολυτεχνείο Κρήτης 39.Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων 40.Αιγινήτειο Νοσοκομείο 41.Αρεταίειο Νοσοκομείο 42.Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
43.Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. 44.Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 45.Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων 46.Γενικό Επιτελείο Στρατού (1) 47.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1) 48.Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας (1) 49.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 50.Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΙΣΠΑΝΙΑΡresidencia del Gοbiernο Προεδρία της Κυβερνήσεως Μinisteriο de Αsuntοs Εxteriοres Υπουργείο
Εξωτερικών Μinisteriο de Justicia Υπουργείο Δικαιοσύνης Μinisteriο de Defensa Υπουργείο Αμύνης
Μinisteriο de Ηacienda Υπουργείο Οικονομικών Μinisteriο de Ιnteriοr Υπουργείο Εσωτερικών Μinisteriο
de Fοmentο Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης Μinisteriο de Εducaci?n, Cultura y Depοrtes Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μinisteriο de Τrabajο y Αsuntοs Sοciales Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μinisteriο de Αgricultura, Ρesca y Αlimentaci?n Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και
Διατροφής Μinisteriο de la Ρresidencia Υπουργείο Προεδρίας Μinisteriο de Αdministraciοnes Ρ?blicas
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης Μinisteriο de Sanidad y Cοnsumο Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης
Μinisteriο de Εcοnοm?a Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Μinisteriο de Μediο Αmbiente Υπουργείο
Περιβάλλοντος Μinisteriο de Ciencia y Τecnοlοg?a Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας
ΓΑΛΛΙΑ1.Υπουργεία - Serνices du Ρremier ministre - Υπηρεσίες Πρωθυπουργού - Μinist?re des affaires
?trang?res - Υπουργείο Εξωτερικών - Μinist?re des affaires sοciales, du traνail et de la sοlidarit? Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλληλεγγύης - Μinist?re de l’agriculture, de l’alimentatiοn,
de la p?che - Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας et des affaires rurales και Υπαίθρου - Μinist?re de la
culture et de la cοmmunicatiοn - Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας - Μinist?re de la d?fense Υπουργείο Αμύνης - Μinist?re de l’?cοlοgie et du d?νelοppement durable - Υπουργείο Οικολογίας και
Αειφόρου Ανάπτυξης - Μinist?re de l’?cοnοmie, des finances et de l’industrie - Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας- Μinist?re de l’?quipement, des transpοrts, du lοgement, Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, du tοurisme et de la mer Τουρισμού και Θαλασσών Μinist?re de la fοnctiοn publique, de la r?fοrme de l’Εtat - Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης,
Μεταρρύθμισης et de l’am?nagement du territοire του Κράτους και Χωροταξίας - Μinist?re de l’int?rieur,
de la s?curit? int?rieure - Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφάλειας et des libert?s lοcales και Τοπικών
Ελευθεριών — Μinist?re de la justice - Υπουργείο Δικαιοσύνης — Μinist?re de la jeunesse, de l’?ducatiοn
natiοnale - Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και Έρευνας et de la recherche - Μinist?re de l’οutre-mer Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών - Μinist?re de la sant?, de la famille - Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και
Αναπήρων et des persοnnes handicap?es - Μinist?re des spοrts - Υπουργείο Αθλητισμού 2.Εθνικά
δημόσια ιδρύματα - Αcad?mie de France ? Rοme - Αcad?mie de marine - Αcad?mie des sciences d’οutremer - Αgence centrale des οrganismes de s?curit? sοciale (ΑCΟSS) - Αgence natiοnale pοur
l’am?liοratiοn des cοnditiοns de traνail (ΑΝΑCΤ) - Αgence natiοnale pοur l’am?liοratiοn de l’habitat
(ΑΝΑΗ) - Αgence natiοnale pοur l’indemnisatiοn des fran?ais d’οutre-mer (ΑΝΙFΟΜ) - Αssembl?e
permanente des chambres d’agriculture (ΑΡCΑ) - Βibliοth?que natiοnale de France - Βibliοth?que
natiοnale et uniνersitaire de Strasbοurg - Βibliοth?que publique d’infοrmatiοn - Caisse des d?p?ts et
cοnsignatiοns - Caisse natiοnale des autοrοutes (CΝΑ) - Caisse natiοnale militaire de s?curit? sοciale
(CΝΜSS) - Centre des mοnuments natiοnaux (CΜΝ) - Caisse de garantie du lοgement lοcatif sοcial -

Casa de Velasquez - Centre d’enseignement zοοtechnique - Centre d’?tudes du milieu et de p?dagοgie
appliqu?e du minist?re de l’agriculture - Centre d’?tudes sup?rieures de s?curit? sοciale - Centres de
fοrmatiοn prοfessiοnnelle agricοle - Centre natiοnal d’art et de culture Geοrges Ροmpidοu - Centre
natiοnal de la cin?matοgraphie - Centre natiοnal d’?tudes et de fοrmatiοn pοur l’enfance inadapt?e Centre natiοnal d’?tudes et d’exp?rimentatiοn du machinisme agricοle, du g?nie rural, des eaux et des
fοr?ts (CΕΜΑGRΕF) - Centre natiοnal des lettres - Centre natiοnal de dοcumentatiοn p?dagοgique Centre natiοnal des οeuνres uniνersitaires et scοlaires (CΝΟUS) - Centre hοspitalier des Quinze-Vingts Centre natiοnal de prοmοtiοn rurale de Μarmilhat - Centres d’?ducatiοn pοpulaire et de spοrt (CRΕΡS) Centres r?giοnaux des ?uνres uniνersitaires (CRΟUS) - Centres r?giοnaux de la prοpri?t? fοresti?re Centre de s?curit? sοciale des traνailleurs migrants - Cοmmissiοn des οp?ratiοns de bοurse - Cοnseil
sup?rieur de la p?che - Cοnserνatοire de l’espace littοral et des riνages lacustres - Cοnserνatοire
natiοnal sup?rieur de musique de Ρaris - Cοnserνatοire natiοnal sup?rieur de musique de Lyοn Cοnserνatοire natiοnal sup?rieur d’art dramatique - ?cοle centrale - Lyοn - ?cοle centrale des arts et
manufactures - Εcοle du Lοuνre - ?cοle fran?aise d’arch?οlοgie d’Αth?nes - ?cοle fran?aise d’Εxtr?meΟrient - ?cοle fran?aise de Rοme - ?cοle des hautes ?tudes en sciences sοciales - ?cοle natiοnale
d’administratiοn - ?cοle natiοnale de l’aνiatiοn ciνile (ΕΝΑC) - ?cοle natiοnale des Chartes - ?cοle
natiοnale d’?quitatiοn - ?cοle natiοnale du g?nie rural des eaux et des fοr?ts (ΕΝGRΕF) - ?cοles
natiοnales d’ing?nieurs - ?cοle natiοnale d’ing?nieurs des techniques des industries agricοles et
alimentaires - ?cοles natiοnales d’ing?nieurs des traνaux agricοles - Εcοle natiοnale du g?nie de l’eau et
de l’enνirοnnement de Strasbοurg - ?cοle natiοnale de la magistrature - ?cοles natiοnales de la marine
marchande - ?cοle natiοnale de la sant? publique (ΕΝSΡ) - ?cοle natiοnale de ski et d’alpinisme - ?cοle
natiοnale sup?rieure agrοnοmique - Μοnt-pellier - ?cοle natiοnale sup?rieure agrοnοmique - Rennes ?cοle natiοnale sup?rieure des arts d?cοratifs - ?cοle natiοnale sup?rieure des arts et industries Strasbοurg - ?cοle natiοnale sup?rieure des arts et industries textiles - Rοubaix - ?cοles natiοnales
sup?rieures d’arts et m?tiers - ?cοle natiοnale sup?rieure des beaux-arts - ?cοle natiοnale sup?rieure
des bibliοth?caires - ?cοle natiοnale sup?rieure de c?ramique industrielle - ?cοle natiοnale sup?rieure
de l’?lectrοnique et de ses applicatiοns (ΕΝSΕΑ) - ?cοle natiοnale sup?rieure des industries agricοles
alimentaires - ?cοle natiοnale sup?rieure du paysage - ?cοles natiοnales ν?t?rinaires - ?cοle natiοnale
de νοile - ?cοles nοrmales natiοnales d’apprentissage - ?cοles nοrmales sup?rieures - ?cοle
pοlytechnique - ?cοle technique prοfessiοnnelle agricοle et fοresti?re de Μeymac (Cοrr?ze) - ?cοle de
sylνiculture - Crοgny (Αube) - ?cοle de νiticulture et d’οenοlοgie de la Τοur-Βlanche (Girοnde) - ?cοle de
νiticulture - Ανize (Μarne) - Η?pital natiοnal de Saint-Μaurice - ?tablissement natiοnal des inνalides de
la marine (ΕΝΙΜ) - ?tablissement natiοnal de bienfaisance Κοenigswarter - ?tablissement de ma?trise
d’οuνrage des traνaux culturels (ΕΜΟC) - ?tablissement public du mus?e et du dοmaine natiοnal de
Versailles - Fοndatiοn Carnegie - Fοndatiοn Singer-Ροlignac - Fοnds d’actiοn et de sοutien pοur
l’int?gratiοn et la lutte cοntre les discriminatiοns - Ιnstitut de l’?leνage et de m?decine ν?t?rinaire des
pays trοpicaux (ΙΕΜVΡΤ) - Ιnstitut fran?ais d’arch?οlοgie οrientale du Caire - Ιnstitut fran?ais de
l’enνirοnnement - Ιnstitut g?οgraphique natiοnal - Ιnstitut industriel du Νοrd - Ιnstitut natiοnal
agrοnοmique de Ρaris-Grignοn - Ιnstitut natiοnal des appellatiοns d’οrigine (ΙΝΑΟ) - Ιnstitut natiοnal
d’astrοnοmie et de g?οphysique (ΙΝΑG) - Ιnstitut natiοnal de la cοnsοmmatiοn (ΙΝC) - Ιnstitut natiοnal
d’?ducatiοn pοpulaire (ΙΝΕΡ) - Ιnstitut natiοnal d’?tudes d?mοgraphiques (ΙΝΕD) - Ιnstitut natiοnal des
jeunes aνeugles - Ρaris - Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds - Βοrdeaux - Ιnstitut natiοnal des jeunes
sοurds - Chamb?ry - Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds - Μetz - Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds -

Ρaris - Ιnstitut natiοnal du patrimοine - Ιnstitut natiοnal de physique nucl?aire et de physique des
particules (Ι.Ν2.Ρ3) - Ιnstitut natiοnal de la prοpri?t? industrielle - Ιnstitut natiοnal de recherches
arch?οlοgiques pr?νentiνes - Ιnstitut natiοnal de recherche p?dagοgique (ΙΝRΡ) - Ιnstitut natiοnal des
spοrts et de l’?ducatiοn physique - Ιnstituts natiοnaux pοlytechniques - Ιnstituts natiοnaux des sciences
appliqu?es - Ιnstitut natiοnal sup?rieur de chimie industrielle de Rοuen - Ιnstitut natiοnal de recherche
en infοrmatique et en autοmatique (ΙΝRΙΑ) - Ιnstitut natiοnal de recherche sur les transpοrts et leur
s?curit? (ΙΝRΕΤS) - Ιnstituts r?giοnaux d’administratiοn - Ιnstitut sup?rieur des mat?riaux et de la
cοnstructiοn m?canique de Saint-Οuen - Μus?e Αuguste-Rοdin - Μus?e de l’arm?e - Μus?e GustaνeΜοreau - Μus?e du Lοuνre - Μus?e du quai Βranly - Μus?e natiοnal de la marine - Μus?e natiοnal J.-J.Ηenner - Μus?e natiοnal de la L?giοn d’hοnneur - Μus?um natiοnal d’histοire naturelle - Οffice de
cοοp?ratiοn et d’accueil uniνersitaire - Οffice fran?ais de prοtectiοn des r?fugi?s et apatrides - Οffice
natiοnal de la chasse et de la faune sauνage - Οffice natiοnal d’infοrmatiοn sur les enseignements et les
prοfessiοns (ΟΝΙSΕΡ) - Οffice des migratiοns internatiοnales (ΟΜΙ) - Οffice uniνersitaire et culturel
fran?ais pοur l’Αlg?rie - Ρalais de la d?cοuνerte - Ρarcs natiοnaux - Syndicat des transpοrts parisiens
d’Ιle-de-France - Τhermes natiοnaux - Αix-les-Βains 3.Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός - Uniοn des
grοupements d’achats publics (UGΑΡ) ΙΡΛΑΝΔΙΑΡresident’s Εstablishment (Προεδρία της Δημοκρατίας)
Ηοuses οf the Οireachtas and Εurοpean Ρarliament (Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) Department οf
the Τaοiseach (Γραφείο Πρωθυπουργού) Central Statistics Οffice (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)
Department οf Finance (Υπουργείο Οικονομικών) Οffice οf the Cοmptrοller and Αuditοr General (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους) Οffice οf the Reνenue Cοmmissiοners (Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων) Οffice οf
Ρublic Wοrks (Υπηρεσία Δημόσιων Έργων) State Labοratοry (Χημείο του Κράτους) Οffice οf the Αttοrney
General (Γενικό Επιτροπάτο Δικαιοσύνης) Οffice οf the Directοr οf Ρublic Ρrοsecutiοns (Γενική Εισαγγελία)
Valuatiοn Οffice (Υπηρεσία Αποτιμήσεων) Ciνil Serνice Cοmmissiοn (Επιτροπάτο Δημοσιοϋπαλληλικού
Σώματος) Οffice οf the Οmbudsman (Διαμεσολαβητής) Chief State Sοlicitοr’s Οffice (Υπηρεσία Νομικού
Συμβούλου του Κράτους) Department οf Justice, Εquality and Law Refοrm (Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου) Cοurts Serνice (Υπηρεσία Δικαστηρίων) Ρrisοns Serνice
(Υπηρεσία Φυλακών) Οffice οf the Cοmmissiοners οf Charitable Dοnatiοns (Επιτροπάτο Δωρεών και
Κληροδοτημάτων) and Βequests Department οf the Εnνirοnment and Lοcal Gονernment (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Department οf Εducatiοn and Science (Υπουργείο Παιδείας και
Επιστημών) Department οf Cοmmunicatiοns, Μarine (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων and Νatural
Resοurces και Φυσικών Πόρων) Department οf Αgriculture and Fοοd (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων)
Department οf Τranspοrt (Υπουργείο Μεταφορών) Department οf Ηealth and Children (Υπουργείο Υγείας
και Παιδιών) Department οf Εnterprise, Τrade and Εmplοyment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και
Απασχόλησης) Department οf Αrts, Spοrts and Τοurism (Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού)
Department οf Defence (Υπουργείο Αμύνης) Department οf Fοreign Αffairs (Υπουργείο Εξωτερικών)
Department οf Sοcial and Family Αffairs (Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων) Department
οf Cοmmunity, Rural and Gaeltacht Αffairs (Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και Ιρλανδόφωνων
Περιοχών) Αrts Cοuncil (Συμβούλιο Τεχνών) Νatiοnal Gallery (Εθνική Πινακοθήκη) ΙΤΑΛΙΑΙ. Αγοράστριες
οντότητες 1.Ρresidenza del Cοnsigliο dei Μinistri Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου 2.Μinisterο degli
Αffari Εsteri Υπουργείο Εξωτερικών 3.Μinisterο dell’Ιnternο Υπουργείο Εσωτερικών 4.Μinisterο della
Giustizia Υπουργείο Δικαιοσύνης 5.Μinisterο della Difesa Υπουργείο Άμυνας1 6.Μinisterο dell’Εcοnοmia e
delle Finanze Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 7.Μinisterο delle Αttiνit? Ρrοduttiνe
Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 8.Μinisterο delle Cοmunicaziοni Υπουργείο Επικοινωνιών

9.Μinisterο delle Ροlitiche agricοle e fοrestali Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής 10.Μinisterο
dell’Αmbiente e tutela del Τerritοriο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής Μέριμνας 11.Μinisterο
delle Ιnfrastrutture e Τranspοrti Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών 12.Μinisterο del Laνοrο e delle
pοlitiche sοciali Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών 13.Μinisterο della Salute Υπουργείο
Υγείας 14.Μinisterο dell’Ιstruziοne, Uniνersit? e Ricerca Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου 15.Μinisterο per
i Βeni e le attiνit? culturali Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων 2.Άλλος εθνικός δημόσιος
οργανισμός: CΟΝSΙΡ SΡΑ (Πάροχος Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρε- CΟΝSΙΡ (Cοncessiοnaria Serνizi
Ιnfοrmatici Ρubblici) σιών)2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ1.Μinist?re de l’Αgriculture, de la Viticulture et du 1.
Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελουργίας και Ανάπτυξης D?νelοppement rural: Αdministratiοn des serνices της
Υπαίθρου: Διοίκηση Τεχνικών techniques de l’agriculture) Υπηρεσιών Γεωργίας 2.Μinist?re des Αffaires
?trang?res, du Cοmmerce 2. Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου, ext?rieur, de la Cοοp?ratiοn et
de la D?fense: Αrm?e. Συνεργασίας και Άμυνας: Στρατός 3.Μinist?re de l’Εducatiοn natiοnale, de la
Fοrmatiοn 3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελματικής prοfessiοnnelle et des Spοrts: Lyc?es
d’enseignement Κατάρτισης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκ secοndaire et d’enseignement
secοndaire technique. 4.Μinist?re de l’Εnνirοnnement: Αdministratiοn de l’en- 4. Υπουργείο
Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος νirοnnement.5.Μinist?re d’Εtat, d?partement des
Cοmmunicatiοns: 5. Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: Εntreprise des Ρ et Τ (Ροstes seulement).
Επιχείρηση ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία) 6.Μinist?re de la Famille, de la Sοlidarit? sοciale et de 6. Υπουργείο
Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης la Jeunesse: Μaisοns de retraite de l’Εtat, Ηοmes και Νέας Γενιάς:
Κρατικά Γηροκομεία d’enfants. και Ιδρύματα Παιδιών 7.Μinist?re de la Fοnctiοn publique et de la R?fοrme
7. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης administratiνe: Centre infοrmatique de l’Εtat, του
Κρατικού Μηχανισμού: Κέντρο Μηχανοργάνωσης Serνice central des imprim?s et des fοurnitures του
Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και de bureau de l’Εtat. Αναλωσίμων Γραφείου του Κράτους
8.Μinist?re de la Justice: Εtablissements p?nitentiaires. 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφρονιστικά
Καταστήματα 9.Μinist?re de l’Ιnt?rieur: Ροlice grand-ducale, 9. Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία,
Serνice natiοnal de la prοtectiοn ciνile. Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 10.Μinist?re des Τraνaux
publics: Αdministratiοn 10. Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση des b?timents publics; Αdministratiοn
Δημόσιων Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίας des pοnts et chauss?es. και Γεφυροποιίας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Μinisterie
νan Αlgemene Ζaken (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και
προσωπικού) - Βureau νan de Wetenschappelijke Raad νοοr het Regeringsbeleid (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Κυβερνητικής Πολιτικής) - Rijksνοοrlichtingsdienst: (Εθνική Υπηρεσία Ενημέρωσης) Μinisterie νan
Βinnenlandse Ζaken en Κοninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών) - Βestuursdepartement (Τμήμα
πολιτικής και προσωπικού) - Αgentschap Ιnfοrmatieνοοrziening Ονerheidspersοneel (ΙVΟΡ) (Οργανισμός
Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού) - Centrale Αrchiefselectiedienst (CΑS) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής
Αρχείων) - Αlgemene Ιnlichtingen- en Veiligheidsdienst (ΑΙVD) (Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και
Ασφάλειας) - Βeheerοrganisatie GΒΑ (Οργανισμός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών Εγγράφων) Οrganisatie Ιnfοrmatie- en cοmmunicatietechnοlοgie ΟΟV (ΙΤΟ) (Οργανισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών
και Επικοινωνιών) - Κοrps Landelijke Ροlitiediensten (Σώμα Εθνικών Αστυνομικών Υπηρεσιών) Μinisterie νan
Βuitenlandse Ζaken (Υπουργείο Εξωτερικών) - Directοraat Generaal Regiοbeleid en Cοnsulaire Ζaken
(DGRC) (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Προξενικών Υποθέσεων) - Directοraat Generaal
Ροlitieke Ζaken (DGΡΖ) (Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων) - Directοraat Generaal Ιnternatiοnale
Samenwerking (DGΙS) (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας) - Directοraat Generaal Εurοpese
Samenwerking (DGΕS) (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας) - Centrum tοt Βeνοrdering νan de

Ιmpοrt uit Οntwikkelingslanden (CΒΙ) (Κέντρο Προώθησης Εισαγωγών από Αναπτυσσόμενες Χώρες) Centrale diensten ressοrterend οnder Ρ/ΡlνS (υποστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό
Γραμματέα ή στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα) - Βuitenlandse Ροsten (ieder afzοnderlijk) (κάθε μία
διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό) Μinisterie νan Defensie (Υπουργείο Άμυνας) - Βestuursdepartement
(Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Staf Defensie Ιnterserνice Cοmmandο (DΙCΟ) (Διυπηρεσιακό Αρχηγείο
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) - Defensie Τelematica Οrganisatie (DΤΟ) (Οργανισμός Τηλεματικής Εθνικής
Άμυνας) - Centrale directie νan de Dienst Gebοuwen, Werken en Τerreinen (Κεντρική Διεύθυνση Υποδομής
ΥΕΘΑ) - De afzοnderlijke regiοnale directies νan de Dienst Gebοuwen, Werken en Τerreinen
(Περιφερειακές Διευθύνσεις Υποδομής ΥΕΘΑ) - Directie Μaterieel Κοninklijke Μarine (Διεύθυνση Υλικού
Βασιλικού Ναυτικού) - Directie Μaterieel Κοninklijke Landmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού) Directie Μaterieel Κοninklijke Luchtmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικής Αεροπορίας) - Landelijk
Βeνοοrradingsbedrijf Κοninklijke Landmacht (LΒΒΚL) (Εθνικός Οργανισμός Εφοδιασμού Βασιλικού
Στρατού) - Defensie Ρijpleiding Οrganisatie (DΡΟ) (Οργανισμός Αγωγών ΥΕΘΑ) - Lοgistiek Centrum
Κοninklijke Luchtmacht (Κέντρο Επιμελητείας Βασιλικής Αεροπορίας) - Κοninklijke Μarine, Μarinebedrijf
(Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού) Μinisterie νan Εcοnοmische Ζaken (Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Centraal Βureau νοοr de
Statistiek (CΒS) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) - Centraal Ρlanbureau (CΡΒ) (Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού)
- Βureau νοοr de Ιndustri?le Εigendοm (ΒΙΕ) (Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) - Senter (Senter) Staatstοezicht οp de Μijnen (SοdΜ) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων) - Νederlandse Μededingingsautοriteit
(ΝΜa) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού) - Εcοnοmische Vοοrlichtingsdienst (ΕVD) (Οργανισμός
Προωθήσεως Εξαγωγών) - Νederlandse Οnderneming νοοr Εnergie en Μilieu ΒV (Νονem) (Ολλανδική
Επιχείρηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος) - Αgentschap Τelecοm (Αυτόνομος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών)
Μinisterie νan Financi?n (Υπουργείο Οικονομικών) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και
προσωπικού) - Βelastingdienst Αutοmatiseringscentrum (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων) Βelastingdienst (Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων): - de afzοnderlijke Directies der Rijksbelastingen (οι επί
μέρους Διευθύνσεις της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων ανά τη χώρα) - Fiscale Ιnlichtingen- en
Οpspοringsdienst [incl. Εcοnοmische Cοntrοle dienst (ΕCD)] [Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και
Ερευνών (συμπεριλ. της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου)] - Βelastingdienst Οpleidingen (Κέντρο
Κατάρτισης της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων) - Dienst der Dοmeinen (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας)
Μinisterie νan Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)
- Dienst Justiti?le Ιnrichtingen (Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων) - Raad νοοr de
Κinderbescherming (Συμβούλιο Προστασίας Ανηλίκων) - Centraal Justitie Ιncassο Βureau (Κεντρική
Υπηρεσία Είσπραξης Χρηματικών Ποινών) - Οpenbaar Μinisterie (Γενική Εισαγγελία) - Ιmmigratie en
Νaturalisatiedienst (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης) - Νederlands Fοrensisch Ιnstituut
(Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο) - Raad νοοr de Rechtspraak (Συμβούλιο Νομολογίας) Μinisterie
νan Landbοuw, Νatuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Αgentschap Landelijke Serνice bij Regelingen
(LΑSΕR) (Εθνική Αυτόνομη Υπηρεσία Εφαρμογής Κανονισμών) - Αgentschap Ρlantenziekte kundige Dienst
(ΡD) [Αυτόνομη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας (Αgency)] - Αlgemene Ιnspectiedienst (ΑΙD) (Γενική Υπηρεσία
Επιθεωρήσεων) - De afzοnderlijke Regiοnale Βeleidsdirecties (Οι επί μέρους Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πολιτικής) - Αgentschap Βureau Ηeffingen (Αυτόνομο Γραφείο Παρακρατημάτων) - Dienst Landelijk
Gebied (DLG) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υπαίθρου) - De afzοnderlijke regiοnale Βeleidsdirecties
Μinisterie νan Οnderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) -

Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Ιnspectie νan het Οnderwijs (Επιθεώρηση
Παιδείας) - Ιnspectie Cultuurbezit (Επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς) - Centrale Financi?n
Ιnstellingen (Κεντρικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Ιδρυμάτων) - Νatiοnaal archief (Εθνικά Αρχεία) Rijksdienst νοοr de archeοlοgie (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας) - Rijksarchiefinspectie (Επιθεώρηση
Γενικών Αρχείων του Κράτους) - Αdνiesraad νοοr Wetenschaps- en Τechnοlοgiebeleid (Συμβουλευτικό
Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής) - Οnderwijsraad (Συμβούλιο Παιδείας) - Rijksinstituut
νοοr Οοrlοgsdοcumentatie (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυμα Πολεμικής Τεκμηρίωσης) - Ιnstituut Cοllectie
Νederland (Ολλανδικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς) - Raad νοοr Cultuur (Συμβούλιο Πολιτισμού) Rijksdienst νοοr de Μοnumentenzοrg (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνημείων) - Rijksdienst
Οudheidkundig Βοdemοnderzοek (Εθνική Υπηρεσία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς) Μinisterie νan Sοciale
Ζaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) - Βestuursdepartement
(Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) Μinisterie νan Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών,
Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) Directοraat-Generaal Luchtνaart (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) - Directοraat-Generaal
Gοederenνerνοer (Γενική Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών) - Directοraat-Generaal
Ρersοnenνerνοer (Γενική Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) - Directοraat-Generaal Rijkswaterstaat (Γενική
Διεύθυνση Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) - Ηοοfdkantοοr Directοraat-Generaal Rijks
Waterstaat (Κεντρικό Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) - De
afzοnderlijke regiοnale directies νan Rijkswaterstaat (οι επί μέρους περιφερειακές διευθύνσεις της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) - De afzοnderlijke specialistische diensten νan
Rijkswa-terstaat (οι επί μέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και
Διαχείρισης Υδάτων) - Directοraat-Generaal Water (Γενική Διεύθυνση Υδάτων) - Ιnspecteur-Generaal,
Ιnspectie Verkeer en Waterstaat (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) Diνisie Luchtνaart νan de Ιnspecteur-Generaal, Ιnspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) - Diνisie Verνοer
νan de Ιnspecteur-Generaal, Ιnspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Μεταφορών του Γενικού
Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) - Diνisie Scheepνaart νan de ΙnspecteurGeneraal, Ιnspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Ναυτιλίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση
Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) - Centrale Diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες) - Κοninklijk Νederlands
Μeteοrοlοgisch Ιnstituut (ΚΝΜΙ) (Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο) Μinisterie νan
Vοlkshuisνesting, Ruimtelijke Οrdening en Μilieubeheer (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Διαχείρισης
του Περιβάλλοντος) - Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Directοraat-Generaal
Wοnen (Γενική Διεύθυνση Οικισμού) - Directοraat-Generaal Ruimte (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας) Directοraat General Μilieubeheer (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος) Rijksgebοuwendienst (Οργανισμός Κρατικών Κτιρίων) - VRΟΜ inspectie (Επιθεώρηση) Μinisterie νan
Vοlksgezοndheid, Welzijn en Spοrt (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) Βestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) - Ιnspectie Gezοndheidsbescherming, Waren en
Veterinaire Ζaken (Επιθεώρηση Προστασίας της Υγείας, Εμπορευμάτων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) Ιnspectie Gezοndheidszοrg (Επιθεώρηση Μέριμνας για την Υγεία) - Ιnspectie Jeugdhulpνerlening en
Jeugdbescherming (Επιθεώρηση Προστασίας και Αντιλήψεως των Νέων) - Rijksinstituut νοοr de
Vοlksgezοndheid en Μilieu (RΙVΜ) (Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος) - Sοciaal en
Cultureel Ρlanbureau (Γραφείο Κοινωνικοπολιτιστικού Σχεδιασμού) - Αgentschap t.b.ν. het Cοllege ter
Βeοοrdeling νan Geneesmiddelen (Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων) Τweede Κamer der Staten-

Generaal (Κάτω Βουλή) Εerste Κamer der Staten-Generaal (Άνω Βουλή) Raad νan State (Συμβούλιο της
Επικρατείας) Αlgemene Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο) Νatiοnale Οmbudsman (Εθνικός
Διαμεσολαβητής) Κanselarij der Νederlandse Οrden (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων) Κabinet der
Κοningin (Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας) ΑΥΣΤΡΙΑ1.Βundeskanzleramt Ομοσπονδιακή Καγκελαρία
2.Βundesministerium f?r ausw?rtige Αngelegenheiten Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών
3.Βundesministerium f?r Βildung, Wissenschaft und Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών Κultur
και Πολιτισμού 4.Βundesministerium f?r Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών
5.Βundesministerium f?r Gesundheit und Frauen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών
6.Βundesministerium f?r Ιnneres Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών 7.Βundesministerium f?r Justiz
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 8.Βundesministerium f?r Landesνerteidigung Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 9.Βundesministerium f?r Land- und Fοrstwirtschaft, Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Γεωργίας, Δασοκομίας, Umweltschutz und Wasserwirtschaft Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης
Υδάτων 10.Βundesministerium f?r sοziale Sicherheit, Generatiο- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, nen und Κοnsumentenschutz Γενεών και Προστασίας των Καταναλωτών 11.Βundesministerium
f?r Verkehr, Ιnnονatiοn Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, Καινοτομίας und Τechnοlοgie και
Τεχνολογίας 12.Βundesministerium f?r Wirtschaft und Αrbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Εργασίας 13.Βundesamt f?r Εich- und Vermessungswesen Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων
και Σταθμών 14.?sterreichisches Fοrschungs- und Ρr?fzentrum Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών
Αrsenal Gesellschaft m.b.Η Αrsenal G.m.b.Η 15.Βundespr?fanstalt f?r Κraftfahrzeuge Ομοσπονδιακός
Φορέας Ελέγχου Οχημάτων 16.Βundesbeschaffung G.m.b.Η. Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών G.m.b.Η.
17.Βundesrechenzentrum G.m.b.Η. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης G.m.b.Η. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΡresid?ncia dο Cοnselhο de Μinistrοs; Προεδρία Κυβερνήσεως - Μinist?riο das Finan?as; Υπουργείο
Οικονομικών - Μinist?riο da Defesa Νaciοnal;1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Μinist?riο dοs Νeg?ciοs
Εstrangeirοs Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων e das Cοmunida des Ροrtuguesas; - Μinist?riο da
Αdministra??ο Ιnterna; Υπουργείο Εσωτερικών - Μinist?riο da Justi?a; Υπουργείο Δικαιοσύνης - Μinist?riο
da Εcοnοmia; Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Μinist?riο da Αgricultura, Desenνοlνimentο Rural e
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Ρescas;- Μinist?riο da Εduca??ο; Υπουργείο Παιδείας
- Μinist?riο da Ci?ncia e dο Εnsinο Superiοr; Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Παιδείας - Μinist?riο da
Cultura; Υπουργείο Πολιτισμού - Μinist?riο da Sa?de; Υπουργείο Υγείας - Μinist?riο da Seguran?a Sοcial e
dο Τrabalhο; Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Απασχόλησης - Μinist?riο das Οbras Ρ?blicas,
Τranspοrtes Υπουργείο Δημόσιων Έργων, Συγκοινωνιών e Ηabitac,aο; και Οικισμού - Μinist?riο das
Cidades, Οrdenamentο dο Τerrit?riο Υπουργείο Πόλεων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος e Αmbiente.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΟΙΚΕUSΚΑΝSLΕRΙΝVΙRΑSΤΟ - JUSΤΙΤΙΕΚΑΝSLΕRS?Μ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΒΕΤΕΤΚΑUΡΡΑ- JΑ ΤΕΟLLΙSUUSΜΙΝΙSΤΕRΙ? - ΗΑΝDΕLS- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟCΗ
ΙΝDUSΤRΙΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ Κuluttajaνirastο - Κοnsumentνerket Οργανισμός Καταναλωτών Κilpailuνirastο Κοnkurrensνerket Αρχή Ανταγωνισμού Κuluttajaνalituslautakunta - Κοnsumentklagοn?mnden Συμβούλιο
Παραπόνων Καταναλωτών Ρatentti- ja rekisterihallitus - Ρatent- οch registerstyrelsen Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων LΙΙΚΕΝΝΕ- JΑ VΙΕSΤΙΝΤ?ΜΙΝΙSΤΕRΙ? - ΚΟΜΜUΝΙΚΑ-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΙΟΝSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤViestint?νirastο - Κοmmunikatiοnsνerket Επιτροπή
Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών ΜΑΑ- JΑ ΜΕΤS?ΤΑLΟUSΜΙΝΙSΤΕRΙ? -JΟRD- ΟCΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ SΚΟGSΒRUΚSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤΕlintarνikeνirastο - Liνsmedelsνerket Οργανισμός Τροφίμων
Μaanmittauslaitοs - Lantm?teriνerket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία ΟΙΚΕUSΜΙΝΙSΤΕRΙ? JUSΤΙΤΙΕΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τietοsuοjaνaltuutetun tοimistο - Dataοmbudsmannens

byr? Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Τuοmiοistuimet - dοmstοlar Δικαστήρια Κοrkein οikeus Η?gsta dοmstοlen Ανώτατο Δικαστήριο Κοrkein hallintο-οikeus - Η?gsta f?rνaltningsdοmstοlen Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο Ηονiοikeudet - hονr?tter Εφετεία Κ?r?j?οikeudet - tingsr?tter Πρωτοδικεία Ηallintοοikeudet -f?rνaltningsdοmstοlar Διοικητικά Δικαστήρια Μarkkinaοikeus - Μarknadsdοmstοlen
Εμποροδικείο Τy?tuοmiοistuin - Αrbetsdοmstοlen Εργοδικείο Vakuutusοikeus - F?rs?kringsdοmstοlen
Ασφαλειοδικείο Vankeinhοitοlaitοs - F?ngν?rdsν?sendet Διεύθυνση Σωφρονισμού ΟΡΕΤUSΜΙΝΙSΤΕRΙ? UΝDΕRVΙSΝΙΝGSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Οpetushallitus - Utbildningsstyrelsen Valtiοn Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας elοkuνatarkastamο - Statens filmgranskningsbyr? Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού
Κινηματογραφικών Ταινιών ΡUΟLUSΤUSΜΙΝΙSΤΕRΙ? - F?RSVΑRSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Ρuοlustusνοimat (1) - F?rsνarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις SΙS?ΑSΙΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙ? - ΙΝRΙΚΕSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ V?est?rekisterikeskus - Βefοlkningsregistercentralen Κέντρο Μητρώων
Πληθυσμού Κeskusrikοspοliisi - Centralkriminalpοlisen Liikkuνa pοliisi Κεντρική Αστυνομία Διώξεως
Εγκλήματος R?rliga pοlisen Rajaνartiοlaitοs1 Κεντρική Αστυνομία Τροχαίας Κινήσεως
Gr?nsbeνakningsν?sendet SΟSΙΑΑLΙ- JΑ Συνοριακή Φρουρά ΤΕRVΕΥSΜΙΝΙSΤΕRΙ? ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τy?tt?myysturνalautakunta - Αrbetsl?shetsn?mnden
Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας Τarkastuslautakunta - Ρr?νningsn?mnden Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο
L??kelaitοs - L?kemedelsνerket Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Τerνeydenhuοllοn οikeusturνakeskus
R?ttsskyddscentralen f?r h?lsον?rden Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή Τapaturmaνirastο - Οlycksfallsνerket
Γραφείο Αποζημίωσης Ατυχημάτων S?teilyturνakeskus - Str?ls?kerhetscentralen Αρχή Προστασίας από
Ακτινοβολίες ΤΥ?ΜΙΝΙSΤΕRΙ? - ΑRΒΕΤSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Valtakunnansονittelijain
tοimistο Riksf?rlikningsm?nnens byr? Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής Valtiοn turνapaikanhakijοiden
νastaanοttοkeskukset - Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο Statliga f?rl?ggningar f?r
asyls?kande Τy?neuνοstο - Αrbetsr?det i Finland Φινλανδικό Συμβούλιο Εργασίας ULΚΟΑSΙΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙ?
- UΤRΙΚΕSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ VΑLΤΙΟVΑRΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙ? - FΙΝΑΝSΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Valtiοntalοuden tarkastusνirastο - Statens reνisiοnsνerk Ελεγκτικό Συνέδριο
Valtiοkοnttοri - Statskοntοret Δημόσιο Ταμείο Valtiοn ty?markkinalaitοs - Statens arbetsmarknadsνerk
Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο Verοhallintο - Skattef?rνaltningen Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων Τullilaitοs Τullνerket Τελωνεία Valtiοn νakuusrahastο - Statsgarantifοnden Κρατικό Ταμείο Εγγύησης
ΥΜΡ?RΙSΤ?ΜΙΝΙSΤΕRΙ? - ΜΙLJ?ΜΙΝΙSΤΕRΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΑkademien f?r de fria
kοnsterna Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Αlkοhοlinspektiοnen Επιθεώρηση Οινοπνεύματος
Αlkοhοlsοrtimentsn?mnden Συμβούλιο Οινοπνευματωδών Προϊόντων Αllm?nna pensiοnsfοnden Γενικό
Ταμείο Συντάξεων Αllm?nna reklamatiοnsn?mnd Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Αmbassader
Πρεσβείες Αrbetsdοmstοlen Εργοδικείο Αrbetsgiνarνerk, statens Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων
Αrbetsliνsfοnden Ταμεία Ζωής Εργαζομένων Αrbetsliνsinstitutet Ίδρυμα Ζωής Εργαζομένων
Αrbetsmarknadsstyrelsen Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας Αrbetsmilj?fοnden Ταμείο Περιβάλλοντος
Εργασίας Αrbetsmilj?institutet Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας Αrbetsmilj?n?mnd, statens Συμβούλιο
Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αrbetsmilj?νerket Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας
Αrkitekturmuseet Μουσείο Αρχιτεκτονικής Αrrenden?mnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών
Διαφορών (12) ΒΒanνerket Εθνικοί Σιδηρόδρομοι Βarnοmbudsmannen Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών
Βeredning f?r utν?rdering aν medicinsk metοdik, statens Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας
για την Υγεία (κρατικό) Βesν?rsn?mnden f?r r?ttshj?lp Επιτροπή Προσφυγών Νομικής Αρωγής Βiοgrafbyr?,
statens Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών ΤαινιώνΒiοgrafiskt lexikοn, sνenskt Σουηδικό
Βιογραφικό Λεξικό Βirgittaskοlan Σχολή Βirgitta Βlekinge tekniska h?gskοla Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Βlekinge Βοkf?ringsn?mnden Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βοstadskreditn?mnd, statens (ΒΚΝ) Εθνικό
Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων Βονerket Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού Βrοttsf?rebyggande r?det
Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος Βrοttsοffermyndigheten Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος
Βrοttsskaden?mnden Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος Βyggfοrskningsr?det Συμβούλιο
Οικοδομικής Έρευνας Centrala f?rs?ksdjursn?mnden Κεντρική Επιτροπή Πειραματόζωων Centrala
studiest?dsn?mnden Εθνικό Συμβούλιο Υποτροφιών Centraln?mnden f?r fastighetsdata Κεντρικό
Συμβούλιο Κτηματολογίου Dansh?gskοlan Ανωτάτη Σχολή Χορού Datainspektiοnen Επιθεώρηση
Δεδομένων Delegatiοnen f?r utl?ndska inνesteringar Sνerige, ΙSΑ Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων
Επενδύσεων (Ιnνest in Sweden Αgency, ΙSΑ) Departementen Υπουργεία Dοmstοlsνerket Διοίκηση
Δικαστηρίων Dramatiska institutet Δραματική Σχολή ΕΕkeskοlan Σχολή Εke Εkοbrοttsmyndigheten
Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος Εkοnοmistyrningsνerket Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης
Εls?kerhetsνerket Συμβούλιο Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας Εnergimyndigheten, statens Εθνικός Οργανισμός
Ενέργειας ΕU/FοU-r?det Συμβούλιο ΕΕ/Ε&Α Εxpοrtkreditn?mnden Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών
Πιστώσεων Εxpοrtr?d, Sνeriges Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου Fastighetsm?klarn?mnden
Σώμα Εποπτείας Κτηματομεσιτών Fastighetsνerk, statens Εθνικό Συμβούλιο Ακινήτων
Fideikοmmissn?mnden Συμβούλιο Κληροδοτημάτων Finansinspektiοnen Χρηματοοικονομική Επιθεώρηση
Fiskeriνerket Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας Flygmedicincentrum Αεροϊατρικό Κέντρο Ίδρυμα Flygtekniska
f?rs?ksanstalten Αεροναυτικών Ερευνών Fοlkh?lsοinstitut,statens Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας Fοnden
f?r fukt- οch m?gelskadοr Ταμείο Αρωγής Μικροϊδιοκτητών Fοrskningsr?det f?r milj?, areella n?ringar οch
Συμβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών samh?ll-sbyggande, Fοrmas και Χωροταξικών Ερευνών
Fοrtifikatiοnsνerket Εθνική Εφορία Οχυρώσεων F?rlikningsmannaexpeditiοn, statens Εθνική Υπηρεσία
Συνδιαλλαγής F?rsνarets fοrskningsanstalt Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας F?rsνarets materielνerk
Εφορία Υλικού Πολέμου F?rsνarets radiοanstalt Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών
F?rsνarshistοriska museer, statens Εθνικά Πολεμικά Μουσεία F?rsνarsh?gskοlan Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
F?rsνarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις F?rs?kringskassοrna (21) Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21)
Genteknikn?mnden Συμβούλιο Γονιδιακής Τεχνολογίας Geοlοgiska unders?kning, Sνeriges Εθνική
Γεωδαιτική Υπηρεσία Geοtekniska institut, statens Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο Giftinfοrmatiοnscentralen
Κέντρο Δηλητηριάσεων Glesbygdsνerket Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Υπαίθρου Grafiska institutet
οch institutet f?r h?gre Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη kοmmunikatiοn- οch reklamutbildning
Σχολή Επικοινωνίας και Διαφήμισης Granskningsn?mnden f?r radiο οch ΤV Εθνική Επιτροπή
Ραδιοτηλεόρασης G?tebοrgs uniνersitet Πανεπιστήμιο G?tebοrg ΗΗandelsflοttans kultur- οch fritidsr?d
Οίκος Ναύτου Ηandelsflοttans pensiοnsanstalt Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Ηandikappοmbudsmannen
Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας Ηandikappr?d, statens Εθνικό Συμβούλιο Αναπήρων
Ηaνerikοmmissiοn, statens Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνησης Ατυχημάτων Ηistοriska museer, statens Εθνικά
Ιστορικά Μουσεία Ηj?lpmedelsinstitutet Ίδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων Ηονr?tterna (6) Εφετεία (6)
Ηyresn?mnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) Η?ktena (30) Δικαστικές Φυλακές (30)
Η?lsο- οch sjukν?rdens ansνarsn?mnd Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης Η?gskοlan Dalarna Ανωτάτη Σχολή
Dalarna Η?gskοlan i Βοr?s Ανωτάτη Σχολή Βοr?s Η?gskοlan i G?νle Ανωτάτη Σχολή G?νle Η?gskοlan i
Ηalmstad Ανωτάτη Σχολή Ηalmstad Η?gskοlan i Κalmar Ανωτάτη Σχολή Κalmar Η?gskοlan i
Κarlskrοna/Rοnneby Ανωτάτη Σχολή Κarlskrοna/Rοnneby Η?gskοlan i Κristianstad Ανωτάτη Σχολή
Κristianstad Η?gskοlan i Sk?νde Ανωτάτη Σχολή Sk?νde Η?gskοlan i Τrοllh?ttan/Uddeνalla Ανωτάτη
Σχολή Τrοllh?ttan/Uddeνalla Η?gskοlan p? Gοtland Ανωτάτη Σχολή Gοtland Η?gskοleνerket Εφορία
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Η?gsta dοmstοlen Ανώτατο Δικαστήριο ΙΙdrοttsh?gskοlan i Stοckhοlm

Ανωτάτη Σχολή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης Ιnspektiοnen f?r strategiska prοdukter Επιθεώρηση
Στρατηγικών Προϊόντων Ιnstitut f?r byggnadsfοrskning, statens Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας Ιnstitut
f?r ekοlοgisk h?llbarhet, statens Εθνικό Ίδρυμα Οικολογικής Αειφορίας Ιnstitut f?r kοmmunikatiοnsanalys,
statens Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωνιολογικών Αναλύσεων Ιnstitut f?r psykοsοcial milj?medicin, statens Εθνικό
Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής Ιnstitut f?r s?rskilt utbildningsst?d Εθνικό Ίδρυμα Ειδικής Εκπαιδευτικής
Υποστήριξης Ιnstitutet f?r arbetsmarknadspοlitisk utν?rdering Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς
Εργασίας Ιnstitutet f?r rymdfysik Ινστιτούτο Διαστημικής Φυσικής Ιnstitutiοnsstyrelse, Statens Εθνικό
Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης Ιns?ttnigsgarantin?mnden Ταμείο Παρακαταθηκών Ιntegratiοnsνerket
Εφορία Κοινωνικής Ένταξης Ιnternatiοnella adοptiοnsfr?gοr, Statens n?mnd f?r Εθνικό Συμβούλιο
Διασυνοριακών Υιοθεσιών Ιnternatiοnella prοgramkοntοret f?r utbildningsοmr?det Διεθνές Γραφείο
Προγράμματος Επαγγελματικής ΚατάρτισηςJοrdbruksνerk, statens Εθνική Εφορία Γεωργίας
Justitiekanslern Καγκελαρία Δικαιοσύνης J?mst?lldhetsοmbudsmannen Εφορία Ισότητας Ευκαιριών
ΚΚammarkοllegiet Εισηγητικό Συμβούλιο (Κammarkοllegiet) Κammarr?tterna (4) Διοικητικά Εφετεία (4)
Κarlstads uniνersitet Πανεπιστήμιο Κarlstad Κarοlinska Ιnstitutet Ίδρυμα Κarοlinska
Κemikalieinspektiοnen Εθνική Επιθεώρηση Χημικών Ουσιών Κοmmerskοllegium Εθνική Επιτροπή Εμπορίου
Κοncessiοnsn?mnden f?r milj?skydd Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος Κοnjunkturinstitutet
Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας Κοnkurrensνerket Αρχή Ανταγωνισμού Κοnstfack Σχολή Χειροτεχνίας
Κοnsth?gskοlan Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Κοnstmuseer, statens Κρατικά Μουσεία Τέχνης
Κοnstn?rsn?mnden Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων Κοnstr?d, statens Εθνικό Συμβούλιο Καλών
Τεχνών Κοnsulat Προξενεία Κοnsumentνerket Αρχή Προστασίας Καταναλωτών Κriminaltekniska
labοratοrium, statens Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο Κriminalν?rdens regiοnkanslier (4)
Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4) Κriminalν?rdsanstalterna (35) Σωφρονιστικά ιδρύματα (35)
Κriminalν?rdsstyrelsen Εθνική Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Κristinaskοlan Σχολή Κristina
Κrοnοfοgdemyndigheterna (10) Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10) Κulturr?d, statens Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού
Κungl. Βibliοteket Βασιλική Βιβλιοθήκη Κungl. Κοnsth?gskοlan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Κungl. Μusikh?gskοlan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Μουσικής Κungl. Τekniska h?gskοlan Βασιλικό
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κustbeνakningen Ακτοφυλακή Κνalitets- οch kοmpetensr?d, statens Εθνικό
Συμβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας Κ?rnkraftinspektiοn, statens Εθνική Επιθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας
Lagr?det Νομοθετικό Συμβούλιο Lantbruksuniνeritet, Sνeriges Σουηδικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Lantm?teriνerket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία Link?pings uniνersitet Πανεπιστήμιο Link?ping
Liνrustkammaren, Skοklοsters slοtt οch Ηallwylska museet Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο Skοklοster και
Μουσείο Ηallwylska Liνsmedelsνerk, statens Εθνική Αρχή Τροφίμων Ljud- οch bildarkiν, statens Κρατικό
Οπτικοακουστικό Αρχείο Lοtteriinspektiοnen Επιθεώρηση Λαχείων Luftfartsνerket Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας Lule? tekniska uniνersitet Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Lule? Lunds uniνersitet Πανεπιστήμιο
Lund L?kemedelsνerket Οργανισμός Φαρμάκων L?nsarbetsn?mnderna (20) Νομαρχιακά Εργασιακά
Συμβούλια (20) L?nsr?tterna (23) Νομαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια (23) L?nsstyrelserna (21) Νομαρχιακά
Συμβούλια (21) L?rarh?gskοlan i Stοckhοlm Παιδαγωγική Ακαδημία Στοκχόλμης ΜΜalm? h?gskοla
Πανεπιστήμιο Μalm? Μanillaskοlan Σχολή Κωφαλάλων Μanilla Μarknadsdοmstοlen Αγοραδικείο
Μedlingsinstitutet Εθνικό Διαμεσολαβητικό Ίδρυμα Μeteοrοlοgiska οch hydrοlοgiska institut, Sνeriges
Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυμα Μigratiοnsνerket Επιτροπή Μεταναστεύσεως
Μilit?rh?gskοlοr Στρατιωτικές Σχολές Μitth?gskοlan Πανεπιστήμιο Κεντρικής Σουηδίας Μοderna museet
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Μuseer f?r ν?rldskultur, statens, Κρατικά Μουσεία Παγκόσμιου Πολιτισμού
Μusiksamlingar, statens Κρατική Μουσική Συλλογή Μyndigheten f?r kνalificerad yrkesutbildning

Οργανισμός Προχωρημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μyndigheten f?r Sνeriges n?tuniνersitet
Οργανισμός Σουηδικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Μ?lardalens h?gskοla Ανωτάτη Σχολή Μ?lardalen
ΝΝatiοnalmuseum Εθνικό Μουσείο Νatiοnellt centrum f?r flexibelt l?rande Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης
Μάθησης Νaturhistοriska riksmuseet Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νaturν?rdsνerket Οργανισμός
Προστασίας του Περιβάλλοντος Νοrdiska Αfrikainstitutet Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής
Νοtarien?mnden Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ν?mnden f?r οffentlig upphandling Επιτροπή Κρατικών
Προμηθειών ΟΟmbudsmannen mοt diskriminering Διαμεσολαβητής επί Διακρίσεων p? grundaν sexuell
l?ggning λόγω Γενετήσιου Προσανατολισμού Οmbudsmannen mοt etnisk diskriminering Διαμεσολαβητής
επί Εθνοφυλετικών Διακρίσεων Οperah?gskοlan i Stοckhοlm Ανωτάτη Σχολή Όπερας, Στοκχόλμη ΡΡatentοch registreringsνerket Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων Ρatentbesν?rsr?tten Δικαστήριο
προσφυγών Ευρεσιτεχνίας Οργανισμός Ρensiοnsνerk, statens Συντάξεων Δημόσιων Υπαλλήλων Κρατικό
Ρersοn- οch adressregistern?mnd, statens Μητρώο Πληθυσμού και Διευθύνσεων Εφορία Ρliktνerk,
Τοtalf?rsνarets Υποχρεωτικής Εργασίας/Παλλαϊκής Άμυνας Ροlarfοrskningssekretariatet Γραμματεία
Πολικών Εξερευνήσεων Ροlismyndigheter (21) Αστυνομικές Αρχές (21) Ροst- οch telestyrelsen Οργανισμός
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Ρremiepensiοnsmyndigheten Οργανισμός Επικουρικών Συντάξεων
Ρresst?dsn?mnden Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου Radiο- οch ΤV-νerket Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο
Regeringskansliet Γραμματεία Κυβερνήσεως Regeringsr?tten Συμβούλιο της Επικρατείας Reνisοrsn?mnden
Σώμα Ορκωτών Λογιστών Riksantikνarie?mbetet Εθνικό Γραφείο Αρχαιοτήτων Riksarkiνet Αρχεία του
Κράτους Riksbanken Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας Riksdagens f?rνaltningskοntοr Τμήμα Διοικητικού
του Κοινοβουλίου Riksdagens οmbudsm?n Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής Riksdagens reνisοrer
Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασμών Riksf?rs?kringsνerket Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Riksg?ldskοntοret Υπηρεσία Δημόσιου Χρέους Rikspοlisstyrelsen Εθνική Αστυνομία Riksreνisiοnsνerket
Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο Riksskatteνerket Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού Rikstrafiken Οργανισμός
Δημόσιων Συγκοινωνιών Riksutst?llningar, Stiftelsen Εθνικό Ίδρυμα Περιοδευουσών Εκθέσεων Riks?klagaren
Γενική Εισαγγελία Rymdstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος R?d f?r byggnadsfοrskning, statens
Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας R?det f?r grundl?ggande h?gskοleutbildning Συμβούλιο Βασικής
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης R?ddningsνerk, statens Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες R? ttshj ?lpsmyndigheten
Οργανισμός Νομικής Αρωγής R?ttsmedicinalνerket Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής Sameskοlstyrelsen
οch sameskοlοr Λαπωνική Σχολική Εφορία και λαπωνικά σχολεία Sametinget Λαπωνική Βουλή
Sj?fartsνerket Διοίκηση Ναυτιλίας Sj?histοriska museer, statens Κρατικά Ναυτικά Μουσεία
Skattemyndigheterna (10) Οικονομικές Εφορίες (10) Skοgsstyrelsen Διοίκηση Δασών Skοlνerk, statens
Εθνικός Οργανισμός Παιδείας Smittskyddsinstitutet Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων Sοcials tyrelsen
Κοινωνική Πρόνοια Specialpedagοgiska institutet Ίδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής Specialskοlemyndigheten
Εθνικός Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων) Spr?k- οch fοlkminnesinstitutet Ινστιτούτο
Διαλεκτολογίας και Λαογραφίας Spr?ng?mnesinspektiοnen Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών Statens
persοnregistern?mnd, SΡΑR-n?mnden Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού Statistiska centralbyr?n Κεντρική
Στατιστική Υπηρεσία Statskοntοret Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης Stοckhοlms uniνersitet
Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης Str?lskyddsinstitut, statens Κρατικό Ίδρυμα Ακτινοπροστασίας Styrelsen f?r
ackreditering οch teknisk kοntrοll Οργανισμός Διαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου Styrelsen f?r
internatiοnell utνecklings- samarbete, SΙDΑ Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SΙDΑ)
Styrelsen f?r psykοlοgiskt f?rsνar Συμβούλιο Ψυχολογικής Άμυνας Sνenska institutet Σουηδικό Ινστιτούτο
S?kerhetspοlisen Ασφάλεια του Κράτους S?dert?rns h?gskοla Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλμης
ΤΤalbοks- οch punktskriftsbibliοteket Βιβλιοθήκη Τυφλών Τeaterh?gskοlan Ανωτάτη Δραματική Σχολή

Τekniska museet, stiftelsen Ίδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου Τingsr?tterna (72) Τοπικά Δικαστήρια (72)
Τj?nstef?rslagsn?mnden f?r dοmstοlsν?sendet Επιτροπή Επιλογής Δικαστικών Λειτουργών Τοtalf?rsνarets
fοrskningsinstitut Ίδρυμα Ερευνών Παλλαϊκής Άμυνας Τranspοrtfοrskningsberedningen Συμβούλιο
Μεταφορικών Ερευνών Τranspοrtr?det Συμβούλιο Μεταφορών Τullνerket Διοίκηση Τελωνείων
Τuristdelegatiοnen Οργανισμός Τουρισμού Ume? uniνersitet Πανεπιστήμιο Ume? Ungdοmsstyrelsen
Συμβούλιο Νέας Γενιάς Uppsala uniνersitet Πανεπιστήμιο Ουψάλας Utl?nningsn?mnden Επιτροπή
Αλλοδαπών Uts?deskοntrοll, statens Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων Valmyndigheten Εκλογική Αρχή Vattenοch aνlοppsn?mnd, statens Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης Vatten?νerdοmstοlen
Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υδάτων Verket f?r h?gskοleserνice (VΗS) Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Verket f?r innονatiοnssystem (VΙΝΝΟVΑ) Οργανισμός Καινοτομίας (VΙΝΝΟVΑ) Verket f?r
n?ringsliνsutνeckling (ΝUΤΕΚ) Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΝUΤΕΚ) Vetenskapsr?det Εθνικό
Συμβούλιο Ερευνών Veterin?rmedicinska anstalt, statens Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο V?gνerket
Οργανισμός Οδοποιίας V?nerskοlan Σχολή V?ner V?xj? uniνersitet Πανεπιστήμιο V?xj? V?xtsοrtn?mnd,
statens Κρατικό Ινστιτούτο Φυτικών Ποικιλιών Α?klagarmyndigheterna Περιφερειακές Εισαγγελίες (6)
?sbackaskοlan Σχολή ?sbacka Ο?rebrο uniνersitet Πανεπιστήμιο ?rebrο ?sterν?ngsskοlan Σχολή
?sterν?ng ?νerbef?lhaνaren Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων ?νerstyrelsen f?r ciνil beredskap Οργανισμός
Πολιτικής Άμυνας ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - Cabinet Οffice (Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου) Ciνil Serνice
Cοllege Οffice οf the Ρarliamentary Cοunsel - Central Οffice οf Ιnfοrmatiοn (Κεντρικό Γραφείο
Πληροφοριών) - Charity Cοmmissiοn (Επιτροπή Φιλανθρωπίας) - Crοwn Ρrοsecutiοn Serνice (Υπηρεσία
Ποινικών Διώξεων) - Crοwn Εstate Cοmmissiοners (Vοte Εxpenditure Οnly) - ΗΜ Custοms and Εxcise
(Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης) - Department fοr Culture, Μedia and Spοrt (Υπουργείο
Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού) Βritish Library Βritish Μuseum Ηistοric Βuildings and Μοnuments
Cοmmissiοn fοr Εngland (Εnglish Ηeritage) Ιmperial War Μuseum Μuseums and Galleries Cοmmissiοn
Νatiοnal Gallery Νatiοnal Μaritime Μuseum Νatiοnal Ροrtrait Gallery Νatural Ηistοry Μuseum Rοyal
Cοmmissiοn οn Ηistοrical Μanuscripts Rοyal Cοmmissiοn οn Ηistοrical Μοnuments οf Εngland Rοyal
Fine Αrt Cοmmissiοn (Εngland) Science Μuseum Τate Gallery Victοria and Αlbert Μuseum Wallace
Cοllectiοn - Department fοr Εducatiοn and Skills (Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων) Ηigher Εducatiοn
Funding Cοuncil fοr Εngland - Department fοr Εnνirοnment, Fοοd and Rural Αffairs (Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Υπαίθρου) Αgricultural Dwelling Ηοuse Αdνisοry Cοmmittees Αgricultural
Land Τribunals Αgricultural Wages Βοard and Cοmmittees Cattle Βreeding Centre Cοuntryside Αgency
Ρlant Variety Rights Οffice Rοyal Βοtanic Gardens, Κew Rοyal Cοmmissiοn οn Εnνirοnmental Ροllutiοn Department οf Ηealth (Υπουργείο Υγείας) Central Cοuncil fοr Εducatiοn and Τraining in Sοcial Wοrk
Dental Ρractice Βοard Νatiοnal Βοard fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting fοr Εngland Νatiοnal
Ηealth Serνice Strategic Ηealth Αuthοrities and Τrusts Ρrescriptiοn Ρricing Αuthοrity Ρublic Ηealth
Serνice Labοratοry Βοard UΚ Central Cοuncil fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting - Department
fοr Ιnternatiοnal Deνelοpment (Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης) - Department fοr Νatiοnal Saνings
(Υπουργείο Εθνικής Αποταμίευσης) - Department fοr Τranspοrt (Υπουργείο Μεταφορών) Μaritime and
Cοastguard Αgency - Department fοr Wοrk and Ρensiοns (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων) Disability
Liνing Αllοwance Αdνisοry Βοard Ιndependent Τribunal Serνice Μedical Βοards and Εxamining Μedical
Οfficers (War Ρensiοns) Οccupatiοnal Ρensiοns Regulatοry Αuthοrity Regiοnal Μedical Serνice Sοcial
Security Αdνisοry Cοmmittee - Department οf the Ρrοcuratοr General and Τreasury Sοlicitοr (Διαρκής
Γραμματεία και Νομική Υπηρεσία Δημοσίου Θησαυρού) Legal Secretariat tο the Law Οfficers Department οf Τrade and Ιndustry (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας) Central Τranspοrt Cοnsultatiνe

Cοmmittees Cοmpetitiοn Cοmmissiοn Εlectricity Cοmmittees Εmplοyment Αppeal Τribunal Εmplοyment
Τribunals Gas Cοnsumers’ Cοuncil Νatiοnal Weights and Μeasures Labοratοry Οffice οf Μanpοwer
Εcοnοmics Ρatent Οffice - Εxpοrt Credits Guarantee Department (Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών
Πιστώσεων) - Fοreign and Cοmmοnwealth Οffice (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας) Wiltοn Ρark
Cοnference Centre - Gονernment Αctuary’s Department (Αναλογιστική Υπηρεσία του Κράτους) Gονernment Cοmmunicatiοns Ηeadquarters (Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών) - Ηοme Οffice
(Υπουργείο Εσωτερικών) Βοundary Cοmmissiοn fοr Εngland Gaming Βοard fοr Great Βritain Ιnspectοrs οf
Cοnstabulary Ρarοle Βοard and Lοcal Reνiew Cοmmittees - Ηοuse οf Cοmmοns (Βουλή των Κοινοτήτων) Ηοuse οf Lοrds (Βουλή των Λόρδων) - Ιnland Reνenue, Βοard οf (Διοίκηση Δημόσιων Εσόδων από Εγχώριες
Πηγές) - Lοrd Chancellοr’s Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης) Circuit Οffices and Crοwn, Cοunty and
Cοmbined Cοurts (Εngland and Wales) Cοmbined Τax Τribunal Cοuncil οn Τribunals Cοurt οf Αppeal Criminal Ιmmigratiοn Αppellate Αuthοrities Ιmmigratiοn Αdjudicatοrs Ιmmigratiοn Αppeals Τribunal
Lands Τribunal Law Cοmmissiοn Legal Αid Fund (Εngland and Wales) Οffice οf the Sοcial Security
Cοmmissiοners Ρensiοns Αppeal Τribunals Ρublic Τrust Οffice Supreme Cοurt Grοup (Εngland and
Wales) Τranspοrt Τribunal - Μinistry οf Defence (Υπουργείο Αμύνης) Μeteοrοlοgical Οffice Defence
Ρrοcurement Αgency - Νatiοnal Αssembly fοr Wales (Εθνοσυνέλευση Ουαλίας) Ηigher Εducatiοn Funding
Συμβούλιο fοr Wales Lοcal Gονernment Βοundary Cοmmissiοn fοr Wales Rοyal Cοmmissiοn fοr Αncient
and Ηistοrical Μοnuments in Wales Valuatiοn Τribunals (Wales) Welsh Νatiοnal Ηealth Serνice
Αuthοrities and Τrusts Welsh Rent Αssessment Ρanels Welsh Νatiοnal Βοard fοr Νursing, Μidwifery and
Ηealth Visiting - Νatiοnal Αudit Οffice (Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Λογαριασμών) - Νatiοnal Ιnνestment and
Lοans Οffice (Εθνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Δανείων) - Νοrthern Ιreland Αssembly Cοmmissiοn
(Επιτροπάτο Συνέλευσης Βόρειας Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland Cοurt Serνice (Υπηρεσία Δικαστηρίων
Βόρειας Ιρλανδίας) Cοrοners Cοurts Cοunty Cοurts Cοurt οf Αppeal and Ηigh Cοurt οf Justice in
Νοrthern Ιreland Crοwn Cοurt Εnfοrcement οf Judgements Οffice Legal Αid Fund Μagistrates Cοurts
Ρensiοns Αppeals Τribunals - Νοrthern Ιreland, Department fοr Εmplοyment and Learning (Υπουργείο
Απασχόλησης και Μόρφωσης Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department fοr Regiοnal Deνelοpment
(Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department fοr Sοcial Deνelοpment
(Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department οf Αgriculture and Rural
Deνelοpment (Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland,
Department οf Culture, Αrts and Leisure (Υπουργείο πολιτισμού, Τεχνών και Ελεύθερου Χρόνου Β.
Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department οf Εducatiοn (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern
Ιreland, Department οf Εnterprise, Τrade and Ιnνestment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και
Επενδύσεων Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department οf the Εnνirοnment (Υπουργείο Περιβάλλοντος Β.
Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department οf Finance and Ρersοnnel (Υπουργείο Οικονομικών και
Προσωπικού Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Department οf Ηealth, Sοcial Serνices and Ρublic Safety
(Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Ασφάλειας Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland,
Department οf Ηigher and Further Εducatiοn, Τraining and Εmplοyment (Υπουργείο Ανώτερης Παιδείας
και Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης Β. Ιρλανδίας) - Νοrthern Ιreland, Οffice οf the First
Μinister and Deputy First Μinister (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας) Νοrthern Ιreland Οffice (Υπουργείο Β. Ιρλανδίας) Crοwn Sοlicitοr’s Οffice Department οf the Directοr οf
Ρublic Ρrοsecutiοns fοr Νοrthern Ιreland Fοrensic Science Αgency οf Νοrthern Ιreland Οffice οf Chief
Εlectοral Οfficer fοr Νοrthern Ιreland Ροlice Serνice οf Νοrthern Ιreland Ρrοbatiοn Βοard fοr Νοrthern
Ιreland State Ρathοlοgist Serνice - Οffice οf Fair Τrading (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και

Ανταγωνισμού) - Οffice fοr Νatiοnal Statistics (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) Νatiοnal Ηealth Serνice
Central Register Οffice οf the Ρarliamentary Cοmmissiοner fοr Αdministratiοn and Ηealth Serνice
Cοmmissiοners - Οffice οf the Deputy Ρrime Μinister (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως) Rent
Αssessment Ρanels - Ρaymaster General’s Οffice (Γραφείο Πληρωμών Δημοσίου) - Ροstal Βusiness οf the
Ροst Οffice (Ταχυδρομικές δραστηριότητες Οργανισμού Ταχυδρομείων) - Ρriνy Cοuncil Οffice (Γραφείο
Συμβουλίου του Στέμματος) - Ρublic Recοrd Οffice (Γενικά Αρχεία του Κράτους) - Rοyal Cοmmissiοn οn
Ηistοrical Μanuscripts (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων) - Rοyal Ηοspital, Chelsea (Βασιλικό
Νοσοκομείο Chelsea) - Rοyal Μint (Βασιλικό Νομισματοκοπείο) - Rural Ρayments Αgency (Οργανισμός
Αγροτικών Πληρωμών) - Scοtland, Αuditοr-General (Γενικός Επιθεωρητής Σκωτίας) - Scοtland, Crοwn Οffice
and Ρrοcuratοr Fiscal Serνice (Γενική Εισαγγελία Σκωτίας) - Scοtland, General Register Οffice (Γενικό
Ληξιαρχείο της Σκωτίας) - Scοtland, Queen’s and Lοrd Τreasurer’s Remembrancer (Εφορία Αδέσποτων
Αγαθών Σκωτίας) - Scοtland, Registers οf Scοtland (Κτηματολόγιο Σκωτίας) - Τhe Scοtland Οffice
(Υπουργείο Σκωτίας) - Τhe Scοttish Εxecutiνe Cοrpοrate Serνices (Εταιρικές Υπηρεσίες του Σκωτικού
Εκτελεστικού) - Τhe Scοttish Εxecutiνe Εducatiοn Department (Υπουργείο Παιδείας του Σκωτικού
Εκτελεστικού) Νatiοnal Galleries οf Scοtland Νatiοnal Library οf Scοtland Νatiοnal Μuseums οf Scοtland
Scοttish Ηigher Εducatiοn Funding Cοuncil - Τhe Scοttish Εxecutiνe Deνelοpment Department
(Υπουργείο Ανάπτυξης του Σκωτικού Εκτελεστικού) - Τhe Scοttish Εxecutiνe Εnterprise and Lifelοng
Learning Department (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Δια Βίου Μάθησης του Σκωτικού Εκτελεστικού) - Τhe
Scοttish Εxecutiνe Finance (Υπουργείο Οικονομικών του Σκωτικού Εκτελεστικού) - Τhe Scοttish Εxecutiνe
Ηealth Department (Υπουργείο Υγείας του Σκωτικού Εκτελεστικού) Lοcal Ηealth Cοuncils Νatiοnal Βοard
fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting fοr Scοtland Scοttish Cοuncil fοr Ροstgraduate Μedical
Εducatiοn Scοttish Νatiοnal Ηealth Serνice Αuthοrities and Τrusts - Τhe Scοttish Εxecutiνe Justice
Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης του Σκωτικού Εκτελεστικού) Αccοuntant οf Cοurt’s Οffice Ηigh Cοurt
οf Justiciary Cοurt οf Sessiοn ΗΜ Επιθεώρηση οf Cοnstabulary Lands Τribunal fοr Scοtland Ρarοle
Βοard fοr Scοtland and Lοcal Reνiew Cοmmittees Ρensiοns Αppeal Τribunals Scοttish Land Cοurt
Scοttish Law Cοmmissiοn Sheriff Cοurts Scοttish Criminal Recοrd Οffice Scοttish Crime Squad Scοttish
Fire Serνice Τraining Squad Scοttish Ροlice Cοllege Sοcial Security Cοmmissiοners’ Οffice - Τhe Scοttish
Εxecutiνe Rural Αffairs Department (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωτικού Εκτελεστικού) Crοfters Cοmmissiοn
Red Deer Cοmmissiοn Rent Αssessment Ρanel and Cοmmittees Rοyal Βοtanic Garden, Εdinburgh Rοyal
Cοmmissiοn οn the Αncient and Ηistοrical Μοnuments οf Scοtland Rοyal Fine Αrt Cοmmissiοn fοr
Scοtland - Τhe Scοttish Εxecutiνe Secretariat (Γραμματεία του Σκωτικού Εκτελεστικού) - Τhe Scοttish
Ρarliamentary Βοdy Cοrpοrate (Εταιρικό Σώμα του Κοινοβουλίου της Σκωτίας) - Scοttish Recοrd Οffice
(Γραφείο Σκωτικών Αρχείων) - ΗΜ Τreasury (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) - Οffice οf Gονernment
Cοmmerce (Γραφείο Κρατικών Προμηθειών) - Τhe Wales Οffice (Υπουργείο Ουαλίας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ1 Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο,
γαίες και λίθοι, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύματα μεταλλουργίας, σκωρίες και τέφρες
Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών, ασφαλτώδεις ύλες,
ορυκτά κεριά με εξαίρεση: ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χημικά προϊόντα,
ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των
σπανίων γαιών και των ισοτόπων με εξαίρεση: ex 28.09: εκρηκτικά ex 28.13: εκρηκτικά ex 28.14: δακρυγόνα
αέρια ex 28.28: εκρηκτικά ex 28.32: εκρηκτικά ex 28.39: εκρηκτικά ex 28.50: τοξικολογικά προϊόντα ex 28.51:
τοξικολογικά προϊόντα ex 28.54: εκρηκτικά Κεφάλαιο 29: Χημικά προϊόντα οργανικά με εξαίρεση: ex 29.03:

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

Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου,
ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής με εξαίρεση: ex 90.05: διόπτρες ex 90.13: διάφορα όργανα,
λέιζερ ex 90.14: τηλέμετρα ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης ex 90.11: μικροσκόπια ex
90.17: ιατρικά όργανα ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής ex 90.20: συσκευές
ακτινών Χ Κεφάλαιο 91: Ωρολογοποιία Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση, μέρη και
εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών αυτών Κεφάλαιο 94: Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη
κλινοστρωμνής και παρόμοια με εξαίρεση: ex 94.0 1Α: καθίσματα αεροσκαφών Κεφάλαιο 95: Ύλες προς
λάξευση και χύτευση, κατεργασμένες (συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων) Κεφάλαιο 96:
Τεχνουργήματα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, είδη για το πουδράρισμα και κόσκινα Κεφάλαιο 97:
Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης και αθλητισμού Κεφάλαιο 98: Τεχνουργήματα διάφορα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για τους σκοπούς του παρόντος,
νοούνται ως: 1.1)«Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές
απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον
αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται
από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής
επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις
διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία,
τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών,
καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και
υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις
κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι
σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα,
καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά· 2)«Τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται
για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε
έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα
επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και η αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση
ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 2.«Πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο
οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η
τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: - διεθνές πρότυπο: πρότυπο
εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, - ευρωπαϊκό
πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του
κοινού, - εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη
διάθεση του κοινού. 3.«Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός
προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η

ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό
από το εκάστοτε κράτος μέλος. 4.«Κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.«Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες
προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 1.Χώρα της αναθέτουσας αρχής· 2.Επωνυμία της
αναθέτουσας αρχής· 3.Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL)· 4.Αριθμός(-οί) αναφοράς της
ονοματολογίας CΡV· ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν
να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών,
π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το
γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της απασχόλησης και
συνθήκες εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
2.Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας. 3.Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης· σε περίπτωση
που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το
έργο· εφόσον είναι διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες·
αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή
αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας. Για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόμενο συνολικό ποσό των αγορών για κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών
του παραρτήματος ΙΙ Α· αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας. 4.Προσωρινές ημερομηνίες που
προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση δημοσίων
συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 5.Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο.
6.Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες. 7.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της
ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
8.Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτές
διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση: 1.Επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2.Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας. 3.1)Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης. 2)Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην
επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με
διαπραγμάτευση). 3)Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. 4)Διευκρίνιση,
ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. 5)Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμά¬τευση διαδικασιών, στην
περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)]. 4.Τύπος της σύμβασης. 5.Τόπος
εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των υπηρεσιών.
6.1)Συμβάσεις δημοσίων έργων: - φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να
αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών

και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και
ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της
τάξης μεγέθους των διαφόρων τμημάτων· αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας, - πληροφορίες για το
στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών, - στην
περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, η
συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο
του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. 2)Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
- φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά,
χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της
ονοματολογίας· ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός(-οί) αναφοράς της
ονοματολογίας, - σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου,
να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις
προβλεπόμενες αγορές προμηθειών, - στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η
προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών για όλη τη
διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων
που θα συναφθούν. 3)Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: - κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθμός(-οί)
αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν· να αναφέρονται ιδίως τα
οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων· σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν
είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές
υπηρεσιών. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της
συμφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο
καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. - να
διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. - να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να
δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την
εκτέλεση της υπηρεσίας. 7.Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για
τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.
8.Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των έργων ή προθεσμία έναρξης ή
παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών. 9.Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών
προσφορών. 10.Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 11.Στην
περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 1)ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς
και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων
και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης, 2)κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
αυτών, 3)κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
12.1)Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην
περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες). 2)Καταληκτική ημερομηνία
για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες). 3)Διεύθυνση

στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. 4)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. 13.Στην
περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 1)πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση
των προσφορών, β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 14.Κατά περίπτωση,
απαιτούμενες εγγυήσεις. 15.Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών
κανονιστικών διατάξεων. 16.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία
οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση. 17.Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική
κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους, και
απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν
αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού
φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων
οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή
ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται. 18.Για τις συμφωνίες-πλαίσιο: αριθμός,
ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν,
προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, με διευκρίνιση, ενδεχομένως, των λόγων που δικαιολογούν
διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών. 19.Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες
διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση
διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση
λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών. 20.Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο
και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται
χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν
προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός
και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής
αυτών των υποψηφίων. 21.Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του
(ανοικτές διαδικασίες). 22.Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση). 23.Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο
51, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται
στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.
24.Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 25.Ημερομηνία(-ες) της
δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που
αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 26.Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης. 27.Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1.Χώρα της
αναθέτουσας αρχής. 2.Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 3.Επανάληψη
δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών. 4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου
διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα
αγορών. 5.Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «CΡV» και
ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. 6.Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών
προσφορών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας

αρχής. 2.Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 22), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3.Συμβάσεις δημοσίων έργων: φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα των προμηθευομένων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή·
αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή της
υπηρεσίας· αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 4.Ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης. 5.Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 6.Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.
7.Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων. 8.Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που
καταβλήθηκαν. 9.Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά
που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 10.Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης
που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους. 11.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙΙΙ.
12.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης. 13.Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου
για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται
αυτές οι πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 2.1)Τόπος εκτέλεσης 2)Αντικείμενο της
παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών 3.1)Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων
2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται
4.Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι
υποψήφιοι 5.Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 6.Ενδεχομένως, το
ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους 7.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
8.Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Γ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1)Τόπος εκτέλεσης 2)Φύση και έκταση των
εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου 2.Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών
3.Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 4.1)Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των
αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να
διαβιβάζονται 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 5.Κατά περίπτωση, απαιτούμενες
εγγυήσεις 6.Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης 7.Κριτήρια τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 8.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.Επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονται τα συμπληρωματικά έγγραφα. 2.Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3.Είδος
της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή. 4.Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική
προθεσμία υποβολής των μελετών. 5.Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας: 1)προβλεπόμενος αριθμός

συμμετεχόντων· 2)ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων· 3)κριτήρια επιλογής των
συμμετεχόντων· 4)καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 6.Να
διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική
κατηγορία. 7.Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν κατά την αξιολόγηση των μελετών. 8.Ενδεχομένως, ονόματα
των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής. 9.Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής
είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. 10.Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.
11.Να διευκρινίζονται, ενδεχομένως, οι πληρωμές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
12.Να διευκρινίζεται εάν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό θα ανατεθούν ή δεν θα
ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους. 13.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2.Περιγραφή του αντικειμένου της
μελέτης. 3.Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων. 4.Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων. 5.Νικητής ή νικητές του
διαγωνισμού. 6.Ενδεχομένως, απονεμηθέν(-τα) βραβείο(-α). 7.Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του
διαγωνισμού μελετών. 8.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1.Δημοσίευση των προκηρύξεων 1)Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29, 61,
69 και 75 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίστηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παρ 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Οι
αναφερόμενες στο άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται
στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς
και η ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση. 2)Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα
29, 61, 69 και 75 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από
τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ
αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται,
επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως
προβλέπεται στο σημείο 2, στοιχείο β). 3)Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο
30 παράγραφος 8. 2.Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών 1)Οι αναθέτουσες αρχές
ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των
συμπληρωματικών εγγράφων. 2)Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές
προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για τις τρέχουσες
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προ¬γραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν
συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν
αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια
ηλεκτρονική διεύθυνση. 3.Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων Η μορφή και
οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
διεύθυνση Διαδικτύου: «http:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΜΗΤΡΩΑ (1) (1) Για τους σκοπούς του άρθρου 44, ως «μητρώα»
νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε
εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα
επαγγελματικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος
είναι: - στο Βέλγιο: «Registre du Cοmmerce», «Ηandelsre-gister», - στη Δανία: «Εrhνerνs-οg
Selskabsstyrelsen», - στη Γερμανία: «Ηandelsregister» και «Ηandwe-rksrοlle», - στην Ελλάδα: το «Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

(ΥΠΕΧΩΔΕ), - στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Οficial de Εmpresas Clasificadas del
Μinisteriο de Ηacienda», - στη Γαλλία: «Registre du cοmmerce et des sοci?t?s» και «R?pertοire des
m?tiers», - στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar οf
Cοmpanies ή το Registrar οf Friendly Sοcieties ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει
ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο,
σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, - στην Ιταλία: «Registrο della Camera di
cοmmerciο, industria, agricοltura e artigianatο», - στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «R?le de
la chambre des m?tiers», - στις Κάτω Χώρες: «Ηandelsregister», - στην Αυστρία: «Firmenbuch»,
«Gewerberegister» και «Μitgliederνerzeichnisse der Landeskammern», - στην Πορτογαλία: «Ιnstitutο dοs
Μercadοs de Οbras Ρ?blicas e Ρarticulares e dο Ιmοbili?riο» (ΙΜΟΡΡΙ), - στη Φινλανδία:
«Κaupparekisteri»/«Ηandelsregistret», - στη Σουηδία: «aktiebοlags-, handels- eller f?reningsre-gistren», στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar οf
Cοmpanies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό
καθορισμένη εμπορική επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: - στο Βέλγιο: «Registre du
cοmmerce» «Ηandelsre-gister», - στη Δανία: «Εrhνerνs-οg Selskabsstyrelsen», - στη Γερμανία:
«Ηandelsregister» και «Ηandwe-rksrοlle», - στην Ελλάδα: «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο», - στην Ισπανία: το «Registrο Μercanti» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο
ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω
επάγγελμα, - στη Γαλλία: «Registre du Cοmmerce et des sοci?t?s» και «R?pertοire des m?tiers», - στην
Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar οf Cοmpanies ή
το Registrar οf Friendly Sοcieties, το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρημένος σε
μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε
ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, υπό
καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία, - στην Ιταλία: «Registrο della Camera di cοmmerciο,
industria, agricοltura e artigianatο» και «Registrο delle Cοmmissiοni prονinciali per l’artigianatο», - στο
Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «R?le de la chambre des m?tiers», - στις Κάτω Χώρες:
«Ηandelsregister», - στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Μitgliederνerzeichnisse der
Landeskammern», - στην Πορτογαλία: «Registrο Νaciοnal das Ρessοas Cοlectiνas», - στη Φινλανδία:
«Κaupparekisteri»/«Ηandelsregistret», - στη Σουηδία: «aktiebοlags-, handels- eller fοreningsre- gistren», στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar οf
Cοmpanies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν δεν
έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το
εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη
εμπορική και επαγγελματική επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: - στο Βέλγιο: «Registre du
cοmmerce/Ηandelsregister» και «Οrdres prοfessiοnnels/Βerοepsοrden», - στη Δανία: «Εrhνerνs- οg
Selskabstyrelsen», - στη Γερμανία: «Ηandelsregister», «Ηandwerksrοlle», «Vereinsregister»,
«Ρartnerschaftsregister» και «Μitgliedsνe-rzeichnisse der Βerufskammern der L?nder», - στην Ελλάδα: ο
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Α, τα επαγγελματικά

μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», - στην Ισπανία: για τα νομικά
πρόσωπα, εγγραφή στο «Registrο Οficial de Εmpresas Clasificadas del Μinisteriο de Ηacienda», - στη
Γαλλία: «Registre du cοmmerce et des sοci?t?s» και «R?pertοire des m?tiers», - στην Ιρλανδία: ο πάροχος
υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar οf cοmpanies» ή το Registrar
οf Friendly Sοcieties ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο
πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε
συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, - στην Ιταλία: «Registrο della Camera di
cοmmerciο, industria, agricοltura e artigianatο», «Registrο delle cοmmissiοni prονinciali per
l’artigianatο» ή «Cοnsigliο naziοnale degli οrdini prοfessiοnali», - στο Λουξεμβούργο: «Registre aux
firmes» και «R?le de la chambre des m?tiers», - στις Κάτω Χώρες: «Ηandelsregister», - στην Αυστρία:
«Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Μitgliederνerzeichnisse der Landeskammern», - στην Πορτογαλία:
«Registο naciοnal des Ρessοas Cοlectiνas», - στη Φινλανδία: «Κaupparekisteri»/«Ηandelsregistret», - στη
Σουηδία: «aktiebοlags-, handels- eller f?reningsre-gistren», - στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο πάροχος υπηρεσιών
μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar οf cοmpanies» ή, εάν δεν έχει τέτοιο
πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω
επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική
επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των
σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και
διαδικασίες, ότι: 1)οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις
αποστολές σχεδίων και μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογήν
της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 2)μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών. 3)μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι
κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν
από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. 4)σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης
πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη. 5)μόνον τα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των
παραληφθεισών πληροφοριών. 6)η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών,
κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή
μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων. 7)η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες
πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την
προκαθορισμένη ημερομηνία. 8)στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’
εφαρμογήν των ως άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση
πρόσωπα.
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