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Α. Οι νέες οδηγίες και το έργο της ενσωμάτωσής τους
Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε
συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας της πράξης για την ενιαία αγορά που
δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκαν, τον Ιανουάριο του 2014, και
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, οι τρεις νέες οδηγίες2:
 2014/23/ΕΕ (L94), για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών (για πρώτη φορά
χωριστή οδηγία για τις παραχωρήσεις).
 2014/24/ΕΕ (L94), για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και
 2014/25/ΕΕ (L94), για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς αντικατάσταση της οδηγίας
2004/17/ΕΚ.
Οι οδηγίες τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014.
Τα κράτη μέλη έχουν 24 μήνες για την ενσωμάτωση των διατάξεων των νέων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, ενώ
ειδικά για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα έχουν 30 μήνες επιπλέον. Τούτο
συνεπάγεται ότι η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της έννομης τάξης με
αυτές των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. μέχρι την 18η Απριλίου 2016.
Δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (β) του ν. 4013/2011 (Α/204), η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων έχει καταστεί αρμόδια και φέρει την ευθύνη για την εισήγηση ρυθμίσεων προς την Κυβέρνηση και τη
Βουλή αναφορικά με την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου πρωτίστως να τηρηθεί η ως άνω ορισθείσα
προθεσμία ενσωμάτωσης των παραπάνω Οδηγιών, η Αρχή ορίστηκε ως σημείο επαφής για το έργο της
ενσωμάτωσης των οδηγιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει συγκροτήσει, με πρωτοβουλία της, Ομάδες
Εργασίας με έργο την προετοιμασία και εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα πράξεων ενσωμάτωσης 3
των νέων οδηγιών. Στις εν λόγω ομάδες εργασίας συμμετέχουν, πλην των νομικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής
και εκπρόσωποι των καταρχήν αρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας), καθώς και της
Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (Μο.Πα.Δι.Σ/ΚΔΕΟΔ).

2
Τα πλήρη κείμενα των τριών νέων οδηγιών μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr
/Νομοθεσία / Ενωσιακό δίκαιο

3

Για λόγους οικονομίας στο παρόν έγγραφο οι όροι “πράξη ενσωμάτωσης”, “νομοθετικό κείμενο”, “νομοθέτημα”, και “κείμενο”
χρησιμοποιούνται με το ίδιο νόημα και δεν προσδιορίζουν απαραίτητα τον τύπο νομοθετήματος (νόμος, π.δ. κλπ).
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Β. Μεθοδολογία και διαδικασία διαβούλευσης
Μέχρι σήμερα δεν είθισται να διενεργείται ευρεία διαβούλευση για θέματα ενσωμάτωσης οδηγιών δημοσίων
συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη.
Δεδομένου ότι οι οδηγίες αφενός παρέχουν επιλογές στα κράτη μέλη και αφετέρου τους επιβάλλουν
υποχρεώσεις και με σκοπό, τόσο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων επιλογών, όσο και την
ορθότερη και αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων από την πλευρά της Ελλάδας, αποφασίσθηκε η
διενέργεια ευρείας, ουσιαστικής και σε ένα αρχικό στάδιο διαβούλευσης, προκειμένου να σταθμιστούν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής και ενδεχομένως να ανευρεθούν και λύσεις στις όποιες
αγκυλώσεις. Στην απόφαση όμως αυτή οδήγησε και ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων οδηγιών, η ύπαρξη
περισσότερων επιλογών στα κράτη μέλη, η οποία οφείλεται ιδίως στην θεώρηση των δημοσίων συμβάσεων ως
ενός αγορακεντρικού εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για
την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, παράλληλα με τη διασφάλιση της πλέον
αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων, την διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις και την αξιοποίηση των τελευταίων για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων
(στρατηγική χρήση δημοσίων συμβάσεων)4.
Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται αυστηρά στις επιλογές που παρέχουν οι νέες οδηγίες στα κράτη
μέλη και σε καμία περίπτωση στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τίθενται
ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που ενδείκνυται ή πρέπει να ληφθούν από το κράτος ώστε να μπορούν να
εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις οδηγίες (εφαρμοστικά μέτρα, τα οποία μπορεί να
αφορούν είτε ρυθμίσεις ουσίας, είτε, ιδίως, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας δημοσίων φορέων ή
διαδικαστικές ρυθμίσεις).
Σε συνέχεια των παραπάνω σχεδιάστηκε μία άτυπη -μη θεσμοθετημένη- διαδικασία η οποία στόχο έχει να:
 είναι κατά το δυνατόν πιο ευέλικτη,
 θέσει τα βασικά ζητήματα σε ένα χρονικό στάδιο πριν την οριστική σύνταξη των πράξεων ενσωμάτωσης,
 απευθυνθεί σε συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είτε είναι
αρμόδιοι/ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται των οδηγιών (π.χ. θέματα
εργατικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας), είτε εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. αναθέτουσες αρχές, κεντρικές αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί
φορείς και ενώσεις αυτών) και
 εκταθεί πριν και πέραν της θεσμοθετημένης διαδικασίας διαβούλευσης του ν. 4048/2012 - που θα
ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση από την Κυβέρνηση των σχεδίων των πράξεων ενσωμάτωσης,
δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι στο χρονικό σημείο που συνήθως διενεργείται η διαδικασία αυτή
(λίγο πριν την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή) δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να ενσωματωθούν
βασικές στρατηγικές επιλογές του κράτους/κυβέρνησης.
Προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη και ουσιαστικότερη δυνατή διαβούλευση αλλά και για λόγους
διαφάνειας:
 κατεβλήθη προσπάθεια να αποτυπωθεί και να ανευρεθεί το σύνολο των εμπλεκόμενων δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων προς τους οποίους θα στοχεύσει η διαβούλευση αποστέλλοντας τους τα σχετικά
έγγραφα διαβούλευσης (είτε ειδικά είτε γενικά),
 τα έγγραφα διαβούλευσης που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό (και όχι μόνο σε στοχευμένους
αποδέκτες), θα αναρτώνται τόσο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Συμβάσεων,
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr όσο και στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης
www.opengov.gr δεδομένου ότι οι φορείς είναι εξοικειωμένοι σε διαδικασίες διαβούλευσης που
διεξάγονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο,
 πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αποδέκτες των εγγράφων διαβούλευσης θεωρούν ότι πρέπει
αυτά (όλα ή κάποια εξ αυτών) να απευθυνθούν σε κάποιον επιπλέον ειδικότερο αρμόδιο/εμπλεκόμενο
4

βλ. αιτ. σκέψη (2) οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (4) οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
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φορέα/υπηρεσία, παρακαλούνται, είτε να τα διαβιβάζουν οι ίδιοι, είτε να αποστέλλουν σχετική
ειδοποίηση με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
odigies@eaadhsy.gr , ώστε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να τον περιλάβει στη λίστα αποδεκτών.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα υπάρξει ενημέρωση για τις ληφθείσες απαντήσεις. Το σύνολο ή μέρος των
απαντήσεων που θα σταλούν ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν έγγραφο ζητούνται απαντήσεις/προτάσεις σε συγκεκριμένες διαθέσιμες
επιλογές που αφορούν: 1) Ονοματολογίες “Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)” 2. Σήματα 3.
Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα 4 . Διοικητική συνεργασία, αναφορικά με τις
προβλέψεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ
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Γ. Επιλογές και ερωτήσεις προς διαβούλευση
Στο κεφάλαιο αυτό τίθενται και διευκρινίζονται οι βασικές επιλογές στις οποίες πρέπει να προβεί το κράτος
μέλος κατά την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, αναφορικά με τη Θεματική Ενότητα: ''1. Ονοματολογίες, 2.
Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία μεταξύ
κρατών - μελών", υπογραμμίζονται κάποια θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, δίδονται
διευκρινίσεις και τίθενται ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις/θέματα προς τους εμπλεκόμενους -δημόσιους
και ιδιωτικούς- φορείς για απάντηση με χρήση ελεύθερου κειμένου.
Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται να εξετάσουν τις σχετικές επιλογές και να καταθέσουν τις
προτάσεις/απαντήσεις τους, αφού μελετήσουν τις συναφείς διατάξεις των οδηγιών, αναφέροντας συνοπτικά [με
χρήση ελεύθερου κειμένου] τους λόγους για τις απαντήσεις τους.
Παρακαλούνται στις προτάσεις τους να αναφέρουν σε ποια συγκεκριμένη επιλογή-ερώτηση-θέμα απαντούν.
Οι απαντήσεις θα συνδράμουν ιδιαιτέρως στην καταγραφή και προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφόρων
επιχειρημάτων και στην πληροφόρηση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων για τις συνιστώμενες
επιλογές/λύσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Εξ όσων γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, υφίστανται άλλα κωδικολόγια πέραν του
Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα οποία άπτονται των δημοσίων συμβάσεων; παρακαλώ
προσδιορίστε αναφέροντας τυχόν σχετικούς νόμους ή κανονιστικές πράξεις καθώς και τους αριθμούς Φύλλων
Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία έχουν δημοσιευτεί. [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην ανωτέρω ερώτηση, τα ως άνω κωδικολόγια θεωρείτε πως είναι
συμβατά, εξ όσων γνωρίζετε, με το Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV); παρακαλώ τεκμηριώστε
[με χρήση ελεύθερου κειμένου]. Στην περίπτωση που δεν είναι συμβατά, υπό ποιους όρους θεωρείτε πως θα
μπορούσαν να γίνουν συμβατά; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών5, οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο
πλαίσιο συμβάσεων, γίνονται εφεξής με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)»,
όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/20026 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,7 με σκοπό την προσαρμογή των
κωδικών CPV που αναφέρονται στις ως άνω Οδηγίες, οσάκις αλλαγές στην ονοματολογία CPV πρέπει να
ληφθούν υπ' όψιν στις Οδηγίες, χωρίς αυτές να συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των
Οδηγιών8.

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 1 :

5

Άρθρα 23 Οδηγίας 2014/24 και 41 Οδηγίας 2014/25
Όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 87 Οδηγίας 2014/24 και 103 Οδηγίας 2014/25.
8
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Οδηγίας 2014/24 “ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΗΜΕΙΟ 6) ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) “ προβλέπεται πως σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE,
εφαρμόζεται η ονοματολογία του CPV. Ομοίως και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Οδηγίας 2014/25.
6
7

7
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Κρίνετε σκόπιμο, για λόγους ομοιογένειας και λειτουργικότητας, να επεκταθεί η ονοματολογία CPV
και στις συμβάσεις των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια (κατώφλια) που ορίζονται από τις
Οδηγίες9;
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 2 :

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΗΜΑΤΑ
Γενικές διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών10, όταν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες
φορείς σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές11, τα κριτήρια ανάθεσης12 ή τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης13, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα
αγαθά ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήματος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης
και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·
β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν
εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήματα εκπονούνται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής
όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων κρατικών οργανισμών καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων,
κατασκευαστών, διανομέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων·
δ) τα σήματα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·
ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση
για το σήμα δεν μπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Σχετικές είναι και οι αιτιολογικές σκέψεις 75 της Οδηγίας 2014/24 και 85 της Οδηγίας 2014/25, ενώ σημειώνεται
πως διατάξεις σχετικά με απαιτήσεις σήματος είχαν περιληφθεί και στις Οδηγίες 2004/18 και 2004/1714.
9

Για τα συγκεκριμένα ποσά σε € των κατώτατων ορίων βλ. άρθρο 5 σημείο 9 και άρθρο 6 Οδηγίας 2014/24 καθώς και
άρθρο 16 σημείο 9 και άρθρο 17 Οδηγίας 2014/25.
10
Άρθρα 43 παρ. 1 Οδηγίας 2014/24/ΕΚ και 61 παρ. 1 Οδηγίας 2014/25/ΕΚ.
11 Σύμφωνα με το άρθρο 42 και το Παράρτημα VII της Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 60 και το Παράρτημα VIII της Οδηγίας
2014/25.
12 Σύμφωνα με το άρθρο 67 Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 82 Οδηγίας 2014/25.
13 Σύμφωνα με το άρθρο 70 Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 87 Οδηγίας 2014/25.
14
. Τα άρθρα 23 παρ. 6 Οδηγίας 2004/18 και 34 παρ. 6 Οδηγίας 2004/17, τα οποία ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο
με τα άρθρα 53 παράγραφος 6 του Π.Δ. 60/2007 και 26 παράγραφος 6 του Π.Δ. 59/2007, αφορούσαν μόνο στις απαιτήσεις
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Κατά την ενσωμάτωση των άρθρων των νέων Οδηγιών για τα σήματα15 στο εθνικό μας δίκαιο,
θεωρείτε πως πρέπει να προβλεφθούν, πέραν των κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που ρητώς
αναφέρονται στα ως άνω άρθρα και “άλλα χαρακτηριστικά”, για τα οποία να είναι δυνατό να απαιτείται
συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό; [με χρήση ελεύθερου κειμένου] Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης,
παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 3 :

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Σε ο,τι αφορά στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Οδηγίες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η
απαίτηση συγκεκριμένου σήματος από τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς:
α) Η πρώτη (α) προϋπόθεση που τίθεται από τις οικείες διατάξεις των Οδηγιών, αφορά στην καταλληλότητα των
σημάτων για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της σύμβασης. Ποια συγκεκριμένα θεωρείτε ως κατάλληλα
σήματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας;
Διευκρίνηση: Στην ανωτέρω ερώτηση καλούνται να απαντήσουν οι φορείς οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για τη
χορήγηση σημάτων στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. ΕΚΑΠΤΥ) [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
β) Σύμφωνα με την τρίτη (γ) προϋπόθεση, τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας,
στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
i) Θεωρείτε πως πρέπει να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι όροι τήρησης της ως άνω διαδικασίας;
ii) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλώ προσδιορίστε τον κατάλληλο τρόπο καθορισμού [με
χρήση ελεύθερου κειμένου]

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 4:

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Εξ όσων γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας :
α) Ποιο μέσο / τρόπος τεκμηρίωσης κρίνετε κατάλληλο, προκειμένου ένας οικονομικός φορέας να αποδείξει
πως, χωρίς δική του υπαιτιότητα, δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει το σήμα που απαίτησε μια αναθέτουσα
αρχή / ένας αναθέτων φορέας ή ισοδύναμο εντός της τεθείσας προθεσμίας; [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
σήματος σε τεχνικές προδιαγραφές και επιπλέον μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες
φορείς επέβαλλαν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, στο
άρθρο 40 παράγραφος 6 του Ν. 4281/2014 περί τεχνικών προδιαγραφών, περιελήφθησαν διατάξεις που αφορούν στις
απαιτήσεις σήματος, των οποίων το πεδίο εφαρμογής έχει ως των ανωτέρω διατάξεων των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.
15 Άρθρα 43 Οδηγίας 2014/24 και 61 Οδηγίας 2014/25.
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β) Πέραν του τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή, στον οποίο γίνεται ρητή αναφορά στις ως άνω διατάξεις των
Οδηγιών, ποια άλλα μέσα είναι κατάλληλα; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]. Στην
περίπτωση αυτή, ποιο θεωρείτε ως κατάλληλο τρόπο απόδειξης πως τα άλλα μέσα πληρούν τις απαιτήσεις του
σήματος που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας ώστε να θεωρούνται κατάλληλα; [με χρήση
ελεύθερου κειμένου]

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 5:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γενικές διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών16, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς
μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό
αξιολόγησης της πιστότητας (συμβατότητας)17 ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως
αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 18, τα
κριτήρια ανάθεσης19 ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης20.
Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ειδικό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης21 οφείλουν να δέχονται επίσης
πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ενώ για τους σκοπούς
των εν λόγω άρθρων των Οδηγιών ορίζεται ως οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οργανισμός ο
οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων
βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Εξ όσων γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας,
α) ποιοι ελληνικοί οργανισμοί αξιολόγησης της πιστότητας (συμβατότητας)22 εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις
των νέων Οδηγιών ; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Διευκρίνηση: Καλείστε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου]

β) ποιοι ελληνικοί οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης23, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
765/2008 εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις των νέων Οδηγιών ; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου
κειμένου]
16 Άρθρα 44 Οδηγίας 2014/24 και 62 Οδηγίας 2014/25.
17 “Conformity assessment body” στο αγγλικό κείμενο των Οδηγιών
18 Σύμφωνα με το άρθρο 42 και το Παράρτημα VII Της Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 60 και το Παράρτημα VIII της Οδηγίας
2014/25.
19 Σύμφωνα με το άρθρο 67 Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 82 Οδηγίας 2014/25.
20 Σύμφωνα με το άρθρο 70 Οδηγίας 2014/24 και το άρθρο 87 Οδηγίας 2014/25.
21 “Specific conformity assessment body” στο αγγλικό κείμενο των Οδηγιών
22 ο.π. υποσημ. 17
23 ο.π. υποσημ. 21
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Διευκρίνηση: Καλείστε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
γ) ποιοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης24 είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως ισοδύναμοι με τους ως
άνω υπό ερώτηση (β) οργανισμούς;
Διευκρίνηση: Καλείστε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 6 :

ΕΡΩΤΗΣΗ 7`: Πέραν του τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή, στον οποίο γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις
των Οδηγιών25, ποια συγκεκριμένα άλλα μέσα, εξ όσων γνωρίζετε, είναι κατάλληλα για την απόδειξη της
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων προς τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που έχουν θέσει οι αναθέτουσες
αρχές/ αναθέτοντες φορείς; παρακαλώ προσδιορίστε ειδικότερα εάν τα μέσα που αναφέρετε αφορούν σε :
i) συμβάσεις προμηθειών
ii) συμβάσεις υπηρεσιών
iii) συμβάσεις έργων
[με χρήση ελεύθερου κειμένου]

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ερώτηση 7 :

24 ο.π. υποσημ. 21
25 Άρθρα 44 παράγραφος 2 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 62 παράγραφος 2 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ
Γενικές διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών26, εφόσον τους ζητηθεί, τα Κράτη Μέλη
θέτουν στη διάθεση άλλων Κρατών Μελών οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα
που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στη διατύπωση τεχνικών προδιαγραφών ως
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 27, στα σήματα28 και στις εκθέσεις δοκιμών, τις πιστοποιήσεις και τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης29, καθώς και στα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα30. Οι αρμόδιες αρχές
του Κράτους Μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα περί διοικητικής συνεργασίας των νέων Οδηγιών31.
Στις διατάξεις των νέων Οδηγιών περί διοικητικής συνεργασίας των Κρατών Μελών32, προβλέπεται πως τα κράτη
μέλη προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους και λαμβάνουν μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών33, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν. Επίσης ορίζεται πως οι αρμόδιες αρχές όλων των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα34 ενώ προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πληροφόρησης
για την εσωτερική αγορά (ΣΠΕΑ)35 ώστε να δοκιμαστεί η καταλληλότητα της χρήσης του.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποια (ή ποιες) θεωρείτε πως πρέπει να είναι η/οι αρμόδια/ες αρχή/ες στην Ελλάδα, για την
κοινοποίηση των πληροφοριών όσον αφορά (α) τις τεχνικές προδιαγραφές και (β) τα σήματα, σε σχέση με τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιο θεωρείτε πως θα μπορούσε να είναι, στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, το κατάλληλο
σύστημα συλλογής των στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ανταλλαγή πληροφοριών και η διοικητική συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών; παρακαλώ τεκμηριώστε [με
χρήση ελεύθερου κειμένου]

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Ενότητα :

26
27
28
29
30
31
32
33

Άρθρα 44 παρ. 3 και 62 παρ. 3 Οδηγίας 2014/24 και 62 παρ. 3 και 81 παρ. 3 Οδηγίας 2014/25.
Άρθρα 42 παράγραφος 6 Οδηγίας 2014/24 και 60 παράγραφος 6 Οδηγίας 2014/25.
Άρθρα 43 Οδηγίας 2014/24 και 61 Οδηγίας 2014/25.
Άρθρα 44 παράγραφοι 1 και 2 Οδηγίας 2014/24 και 62 παράγραφοι 1 και 2 Οδηγίας 2014/25.
ο.π. υποσημ 22 και 23
Άρθρα 86 Οδηγίας 2014/24 και 102 Οδηγίας 2014/25.
Ως ανωτέρω υποσημείωση 22.
Σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 και 69 της Οδηγίας 2014/24 και στα
άρθρα 62, 81 και 84 της Οδηγίας 2014/25.
34 Όπως προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε
στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 2472/1997 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η
οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3471/2006.
35 Το οποίο θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.
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Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα παρατίθενται
οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών.
Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες
παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν
θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης, ήτοι 1. Ονοματαλογίες 2. Σήματα 3. Εκθέσεις δοκιμών,
πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα 4. Διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών
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Δ. Στοιχεία επικοινωνίας
Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας επί των θεμάτων του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης μέχρι τις 12
Ιουνίου 2015:
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση odigies@eaadhsy.gr
 απευθείας στην ιστοσελίδα www.opengov.gr
 στη δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, τ.κ. 115 23
Τηλ. επικοινωνίας: 213 2124 738
213 2124 743
213 2124 768
213 2124 766
213 2124 732
Οι απαντήσεις όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων είναι πολύτιμες. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που
διαθέσατε να διαβάσετε το παρόν έγγραφο.
Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας επί της διαδικασίας διαβούλευσης (βλ. παραπάνω Β.), μπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλ. 213 2124 732.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών
και
Συντονίστρια της Ο.Ε για την ενσωμάτωση της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου
και
Συντονίστρια της Ο.Ε για την ενσωμάτωση
της οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Ευανθία Σαββίδη

Ευαγγελία Βλάχου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μνημονευόμενες διατάξεις οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατά σειρά παράθεσης των θεμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 23 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Ονοματολογίες
1. Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο δημόσιων προμηθειών γίνονται με τη χρήση του
«Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 87, με
σκοπό την προσαρμογή των κωδικών CPV που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, όποτε πρέπει να
αποτυπωθούν στην παρούσα οδηγία αλλαγές στην ονοματολογία του CPV που δεν συνεπάγονται
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 41 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Ονοματολογίες
1. Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο δημόσιων προμηθειών γίνονται χρησιμοποιώντας
το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002.
2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 103 με
σκοπό την προσαρμογή των κωδικών CPV της παρούσας οδηγίας, οσάκις αλλαγές στην ονοματολογία CPV
πρέπει να ληφθούν υπόψη στην παρούσα οδηγία, χωρίς αυτές να συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 5 Οδηγίας 2014/24
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας
σημείο 9: Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση
συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών παρτίδων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 4
στοιχεία β) και γ) η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των παρτίδων.
Όταν η συνολική αξία των παρτίδων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 4, η
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε παρτίδας.

Άρθρο 16 Οδηγίας 2014/24
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας
σημείο 9: Όταν μια πρόταση αγοράς παρεμφερών αγαθών μπορεί να οδηγήσει στην ανάθεση χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, για την εφαρμογή των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 15 λαμβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων.
Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται με ή υπερβαίνει την αξία που προβλέπεται στο άρθρο 15, η
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε επιμέρους τμήματος.
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Αιτιολογική σκέψη 119 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Είναι σκόπιμο ο προσδιορισμός των υπηρεσιών αυτών να γίνει με αναφορά σε συγκεκριμένες καταχωρίσεις
του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό τη μορφή ιεραρχικά δομημένης
ονοματολογίας, διαιρούμενης σε τμήματα, ομάδες, τάξεις κατηγορίες και υποκατηγορίες. Για την αποφυγή
ανασφάλειας δικαίου, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η αναφορά σε τμήμα δεν συνεπάγεται σιωπηρώς
αναφορά και στις υποδιαιρέσεις του. Η συνολική κάλυψη ενός τμήματος και των υποδιαιρέσεών του θα
πρέπει, αντιθέτως, να επισημαίνεται ρητώς με την αναφορά όλων των σχετικών καταχωρίσεων, εφόσον
ενδείκνυται, υπό τη μορφή φάσματος κωδικών.

Αιτιολογική σκέψη 125 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι εν λόγω υπηρεσίες με αναφορά σε συγκεκριμένες θέσεις του Κοινού
Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο είναι μια ιεραρχικά δομημένη ονοματολογία που
διαιρείται σε τμήματα, ομάδες, τάξεις, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Για να αποφευχθεί η νομική ασάφεια,
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναφορά σε τμήμα δεν συνεπάγεται αναφορά και στις υποδιαιρέσεις του. Η
συνολική κάλυψη ενός τμήματος και των υποδιαιρέσεών του θα πρέπει, αντιθέτως, να επισημαίνεται ρητώς
με την αναφορά όλων των σχετικών θέσεων, ενδεχομένων ως σειράς κωδικών.
Με στόχο την προσαρμογή στις ταχείες τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις
διεθνείς συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις τεχνικές διαδικασίες
για τις μεθόδους υπολογισμού των κατώτατων ορίων, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα εν λόγω κατώτατα
όρια και να προσαρμόζει το παράρτημα X· οι κατάλογοι των κεντρικών κρατικών αρχών τροποποιούνται
συχνά, λόγω διοικητικών μεταβολών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην
Επιτροπή, η οποία πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής του παραρτήματος I· οι αναφορές στην
ονοματολογία του CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να υποστούν κανονιστικές
τροποποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στο κείμενο της παρούσας οδηγίας· οι
τεχνικές λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή θα πρέπει να
επικαιροποιούνται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις · είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτει η Επιτροπή την
εξουσία να καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών και της αποστολής
μηνυμάτων σε διαδικασίες προμήθειας που διεκπεραιώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις· ο κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της
Ένωσης που θεσπίζουν κοινές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου ζωής θα πρέπει να
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να ενσωματώνονται σε αυτόν τα μέτρα που εγκρίνονται ανά τομέα. Για
την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον κατάλογο
των νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους του
κύκλου ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις —και σε
επίπεδο εμπειρογνωμόνων— κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία
και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και
δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολογική σκέψη 129 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Με στόχο την προσαρμογή στις ταχείες τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να
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ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις
διεθνείς συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις τεχνικές διαδικασίες
για τις μεθόδους υπολογισμού των κατώτατων ορίων, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα εν λόγω κατώτατα
όρια και να προσαρμόζει το παράρτημα X· οι κατάλογοι των κεντρικών κρατικών αρχών τροποποιούνται
συχνά, λόγω διοικητικών μεταβολών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην
Επιτροπή, η οποία πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής του παραρτήματος I· οι αναφορές στην
ονοματολογία του CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να υποστούν κανονιστικές
τροποποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στο κείμενο της παρούσας οδηγίας· οι
τεχνικές λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή θα πρέπει να
επικαιροποιούνται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις · είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτει η Επιτροπή την
εξουσία να καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών και της αποστολής
μηνυμάτων σε διαδικασίες προμήθειας που διεκπεραιώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις· ο κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της
Ένωσης που θεσπίζουν κοινές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου ζωής θα πρέπει να
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να ενσωματώνονται σε αυτόν τα μέτρα που εγκρίνονται ανά τομέα. Για
την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον κατάλογο
των νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους του
κύκλου ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις —και σε
επίπεδο εμπειρογνωμόνων— κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία
και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και
δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολογική σκέψη 135 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Με στόχο την προσαρμογή στις ταχείες τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας. Λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς
συμφωνίες, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να τροποποιεί τις τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα εν λόγω κατώτατα όρια·
οι αναφορές στην ονοματολογία του CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να υποστούν
κανονιστικές τροποποιήσεις σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στο κείμενο της
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών για την ηλεκτρονική λήψη
πρέπει παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις· είναι επίσης αναγκαίο η Επιτροπή να έχει την εξουσία να
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η
διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφότυπων, των διαδικασιών και της αποστολής μηνυμάτων σε
διαδικασίες προμηθειών που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις
τεχνολογικές εξελίξεις· η Επιτροπή πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να προσαρμόζει τον κατάλογο των
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους
κύκλου ζωής· τον κατάλογο των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων και τον κατάλογο της
νομοθεσίας της Ένωσης του οποίου η υλοποίηση συνιστά τεκμήριο για την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη
αγορά, καθώς και το παράρτημα II που παραθέτει κατάλογο νομοθετικών πράξεων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται η ύπαρξη ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, πρέπει να
προσαρμόζονται γρήγορα για να ενσωματώνουν τα μέτρα που εγκρίνονται ανά τομέα. Προς τούτο η
Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τους καταλόγους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις —και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων— κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των
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σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 43 Οδηγίας 2014/24
Σήματα
1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών με ειδικά
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της
συμμόρφωσης των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών προς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)οι απαιτήσεις σήματος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της
σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ή
των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·
β)οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και
δεν εισάγουν διακρίσεις·
γ)τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών οργανισμών, των καταναλωτών,
των κοινωνικών εταίρων, των κατασκευαστών, των διανομέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·
δ)τα σήματα είναι προσιτά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·
ε)οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο μέρος επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει
αίτηση για το σήμα δεν μπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις
απαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματος πρόκειται.
Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα σήματα που επιβεβαιώνουν
ότι τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Όταν ένας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήμα που έχει
υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναμο σήμα εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως,
ενδεχομένως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του ειδικού
σήματος ή τις ειδικές απαιτήσεις που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
2. Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε), αλλά ορίζει επιπλέον
απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν το
καθαυτό σήμα αλλά μπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με παραπομπή στις λεπτομερείς
προδιαγραφές του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που
σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του εν
λόγω αντικειμένου.
Άρθρο 61 Οδηγίας 2014/25
Σήματα
1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών με ειδικά
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περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της
συμμόρφωσης των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών προς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήματος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της
σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ή
των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·
β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και
δεν εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών οργανισμών, των
καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων, των κατασκευαστών, των διανομέων και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων·
δ) τα σήματα είναι προσιτά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·
ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο μέρος επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που
υποβάλλει αίτηση για το σήμα δεν μπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν, όσον αφορά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες,να πληρούνται όλες
οι απαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματος πρόκειται.
Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα σήματα που επιβεβαιώνουν
ότι τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Όταν ένας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήμα που έχει
υποδείξει ο αναθέτων φορέας ή ισοδύναμο σήμα εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως,
ενδεχομένως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του ειδικού
σήματος ή τις ειδικές απαιτήσεις που έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέας.
2. Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε), αλλά ορίζει επιπλέον
απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν το
καθαυτό σήμα αλλά μπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με παραπομπή στις λεπτομερείς
προδιαγραφές του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που
σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του εν
λόγω αντικειμένου.
Αιτιολογική σκέψη 75 Οδηγίας 2014/24
Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να αγοράσουν έργα, αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένα
σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο
σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την απόκτηση του σήματος συνδέονται με το αντικείμενο
της σύμβασης, όπως είναι η περιγραφή του προϊόντος και η παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων και
των απαιτήσεων σχετικά με τη συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να
αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, μέσω μιας διαδικασίας
στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κρατικοί οργανισμοί, οι
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καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το σήμα να είναι
προσιτό και διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε οι αναφορές
στα σήματα να μην έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της καινοτομίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι
ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούσαν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις ή κάθε είδους μη
κυβερνητικοί οργανισμοί (οι οποίοι δεν ανήκουν σε κυβέρνηση και δεν είναι συμβατικές επιχειρήσεις).
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι συγκεκριμένοι εθνικοί ή κυβερνητικοί φορείς ή οργανισμοί μπορούν
να συμμετέχουν στην κατάρτιση απαιτήσεων σήματος που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σχέση με την
προμήθεια από τις δημόσιες αρχές χωρίς οι φορείς και οι οργανισμοί να απολέσουν το καθεστώς τους ως
τρίτων μερών.
Οι αναφορές στα σήματα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται περιορισμό της καινοτομίας.
Αιτιολογική σκέψη 85 Οδηγίας 2014/25
Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να αγοράσουν έργα, αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένα
σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο
σήμα, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την απόκτηση του σήματος συνδέονται με το αντικείμενο
της σύμβασης, όπως είναι η περιγραφή του προϊόντος και η παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων συσκευασίας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να ορίζονται και να
υιοθετούνται βάσει αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, μέσω διαδικασίας στην οποία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι, όπως κυβερνητικοί οργανισμοί, καταναλωτές, κατασκευαστές, διανομείς ή
περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το σήμα να είναι προσιτό και διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούσαν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς, επιχειρήσεις ή κάθε είδους μη κυβερνητικοί οργανισμοί (οργανισμός ο οποίος δεν ανήκει σε
κυβέρνηση και δεν είναι συμβατική κερδοσκοπική επιχείρηση).
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι συγκεκριμένοι εθνικοί ή κυβερνητικοί φορείς ή οργανισμοί μπορούν
να συμμετέχουν στην κατάρτιση απαιτήσεων σήματος που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σχέση με την
προμήθεια από τις δημόσιες αρχές χωρίς οι εν λόγω φορείς και οργανισμοί να απολέσουν το καθεστώς τους
ως τρίτων μερών. Οι αναφορές στα σήματα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται περιορισμό της καινοτομίας.
Άρθρο 67 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την τιμή
ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των
δημόσιων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής
προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το
κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 68 και μπορεί να περιλαμβάνει τη
βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης
δημόσιας σύμβασης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, φερ’ ειπείν:
α)η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η
προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα
χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι·
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β)η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, αν
η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο απόδοσης της
σύμβασης, ή
γ)η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία
παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης, ή η περίοδος εκτέλεσης.
Το στοιχείο του κόστους δύναται επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του οποίου
οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή
ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης ή να περιορίζουν τη χρήση τους σε ορισμένες κατηγορίες
αναθετουσών αρχών ή ορισμένα είδη συμβάσεων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εφόσον
συνδέονται με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση
με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και
των παραγόντων που εμπλέκονται:
α)στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών,
ή
β)στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της,
έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην εν
λόγω αναθέτουσα αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται
από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια
ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια
των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
5. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της προμήθειας τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε
καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο
εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια
με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
Άρθρο 82 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την τιμή
ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των
συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη γνώμη του αναθέτοντος φορέα
προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το
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κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 83 και μπορεί να περιλαμβάνει τη
βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης
σύμβασης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, φερ’ ειπείν:
α)η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η
προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα
χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι της·
β)η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο
απόδοσης της σύμβασης· ή
γ)η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία
παράδοσης, η διαδικασία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, οι δεσμεύσεις όσον αφορά
τα εξαρτήματα και η ασφάλεια του εφοδιασμού.
Το στοιχείο του κόστους δύναται επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του οποίου
οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή
ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης ή να περιορίζουν τη χρήση τους σε ορισμένες κατηγορίες
αναθετόντων φορέων ή ορισμένα είδη συμβάσεων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εφόσον
συνδέονται με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση
με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και
των παραγόντων που εμπλέκονται:
α)στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών·
ή
β)στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της,
έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στον εν
λόγω αναθέτοντα φορέα. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται
από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια
ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια
των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
5. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της προμήθειας τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε
καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο
εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, ο αναθέτων φορέας αναφέρει τα κριτήρια με
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
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Άρθρο 70 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 67
παράγραφος 3 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της προμήθειας. Οι εν λόγω
όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους
που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.
Άρθρο 87 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 82
παράγραφος 3 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της προμήθειας. Οι εν λόγω
όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους
που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 44 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα
1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση
δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της πιστότητας ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον
οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ειδικό
οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους
ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ο
οργανισμός
ο
οποίος
πραγματοποιεί
δραστηριότητες
αξιολόγησης
της
συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας δεν είχε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο
1ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την
αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι
τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμβασης.
3.Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 42
παράγραφος 6, το άρθρο 43 και τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με
το άρθρο 86.
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Άρθρο 62 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση
δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της πιστότητας ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον
οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ειδικό
οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους
ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ο
οργανισμός
ο
οποίος
πραγματοποιεί
δραστηριότητες
αξιολόγησης
της
συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (42).
2. Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους
ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος
αποδεικνύει ότι τα έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης σύμβασης.
3. Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 60
παράγραφος 6, το άρθρο 61 και τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με
το άρθρο 102.

Άρθρο 86 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Διοικητική συνεργασία
1.Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους και λαμβάνουν μέτρα για την
αποτελεσματική συνεργασία τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 και 69. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.
2.Οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3.Προκειμένου να δοκιμασθεί η καταλληλότητα της χρήσης του Συστήματος Πληροφόρησης για την
εσωτερική αγορά (ΣΠΕΑ), το οποίο θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών που καλύπτει η παρούσα οδηγία, θα δρομολογηθεί πιλοτικό πρόγραμμα, το
αργότερο στις 18 Απριλίου 2015.
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Άρθρο 102 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
1.Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν μέτρα για την
αποτελεσματική συνεργασία τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 62, 81 και 84. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.
2.Οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (45) και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (46).
3.Προκειμένου να δοκιμασθεί η καταλληλότητα της χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για την
εσωτερική αγορά (ΣΠΕΑ), το οποίο θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών που καλύπτει η παρούσα οδηγία, θα δρομολογηθεί πιλοτικό πρόγραμμα, το
αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2015.
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