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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

 

NACE Αναθ.1 (2) Κωδικός CPV 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Τμήμα Ομάδα Κλάση Περιγραφή Σχόλια  

45   Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 
— νέες κατασκευές, 
αποκατάσταση 
και συνήθεις επισκευές 

45000000 

 45.1  Προετοιμασία 
εργοταξίου 

 45100000 

  45.11 Κατεδάφιση κτιρίων 
εκτέλεση 
χωματουργικών 
εργασιών 

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

45110000 

  45.12 Δοκιμαστικές 
γεωτρήσεις 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
— δοκιμαστικές διατρήσεις και 
γεωτρήσεις καθώς και 
πυρηνοληψία για 
κατασκευαστικούς, 
γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή 
συναφείς σκοπούς. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
— γεώτρηση φρεατίων άντλησης 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
βλέπε 11.20. 
— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, 
βλέπε 45.25, 
— διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 
45.25, 
— αναζήτηση κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
γεωφυσική, γεωλογική και 
σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20. 

45120000 

 45.2  Κατασκευή πλήρων 
κτιρίων και τεχνικών 
έργων ή μερών τους' 

 45200000 



έργα πολιτικού 
μηχανικού 
 

 45.21 
 

 Κατασκευή κτιρίων και 
τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:  
κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων 
εκτός: κατασκευή τεχνικών 
έργων -  
πολιτικού μηχανικού  
γεφυρών (περιλαμβανομένων και 
των γεφυρών για  
υπερυψωμένους 
αυτοκινητόδρομους), 
κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και 
υπογείων διαβάσεων, αγωγών 
και γραμμών επικοινωνιών και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
για μεγάλες αποστάσεις, 
— αγωγών και γραμμών 
επικοινωνιών και παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά 
κέντρα, 
— βοηθητικών αστικών έργων, 
— συναρμολόγηση και ανέγερση 
προ κατασκευασμένων 
κατασκευών στο εργοτάξιο 
Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
υπηρεσίες συναφείς με την 
άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, βλέπε 11.20, 
— ανέγερση πλήρων 
προκατασκευασμένων 
κατασκευών από τμήματα ιδίας 
κατασκευής που δεν είναι από 
σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 
26 και 28, 
— κατασκευαστικά έργα (εκτός 
από κτίρια) σταδίων, 
κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, 
γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ 
και λοιπών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23, 
εγκαταστάσεις παροχών σε 
κτίρια, βλέπε 45.3, αποπεράτωση 
κτιρίων, βλέπε 45.4, 
δραστηριότητες αρχιτέκτονος και 
πολιτικού μηχανικού, βλέπε 
74.20, 
διαχείριση κατασκευαστικών 
έργων, βλέπε 74.20. 
 

45210000 
εκτός 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 
 
 

  45.22 
 

Κατασκευή στεγών και 
δομικών σκελετών 
κτιρίων 
 
 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
— κατασκευή στεγών, 
τοποθέτηση επικαλύψεων, 
στεγάνωση στεγών. 
 

45261000 
 

  45.23 
 

Κατασκευή 
αυτοκινητοδρόμων, 
οδών, αεροδρομίων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, 
οδών αστικού και υπεραστικού 

45212212 
και DA03 
45230000 



και αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
 

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

εκτός: 
-45231000 
- 45232000 
-45234115 
 

  45.24 
 

Κατασκευή 
υδραυλικών και 
λιμενικών έργων 
 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — 
κατασκευή: — υδάτινων οδών, 
λιμενικών και ποτάμιων έργων, 
λιμένων σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ. 
φραγμάτων και αναχωμάτων, 
βυθοκορήσεις, υποβρύχια έργα. 
 

45240000 
 

  45.25 
 

Εκτέλεση λοιπών 
κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής 
φύσης 
 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
— κατασκευαστικές 
δραστηριότητες | που 
εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε 
διάφορα είδη κατασκευών και 
απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό 
ή εξοπλισμό 
— κατασκευή θεμελιώσεων, 
περιλαμβανομένης και της 
έμπηξης πασσάλων, 
ιδιοκατασκευασμένων 
χαλύβδινων στοιχείων, 
— κάμψη χάλυβα, 
οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή, 
— ανέγερση και αποξήλωση 
ικριωμάτων και εξέδρων 
εργασίας, περιλαμβανομένης της 
 

45250000 
45262000 

    εκμίσθωσης ικριωμάτων και 
εξέδρων εργασίας, 
— ανέγερση καττνοδόχων και 
βιομηχανικών κλιβάνων. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
— εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς 
την ανέγερση και την αποξήλωσή 
τους, βλέπε 71.32 

 

 45.3  Εγκαταστάσεις 
παροχών σε κτίρια 

 45300000 

  45.31 Καλωδιώσεις και 
ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
— εγκατάσταση σε κτίρια και 
άλλες κατασκευές: 

45213316 
45310000 
εκτός:  
-45316000 



— ηλεκτρικών καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων, 
— συστημάτων τηλεπικοινωνίας, 
— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
θέρμανσης, 
— οικιακών κεραιών και 
σηματοληπτών, 
— συστημάτων συναγερμού 
πυρκαγιάς, 
— συστημάτων αντιδιαρρηκτικού 
συναγερμού, 
— ανελκυστήρων και κυλιομένων, 
-- κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λπ. 

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

45320000 

  45.33 Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις 

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

45330000 

  45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις 
παροχών σε κτίρια 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — 
εγκατάσταση συστημάτων 
φωτισμού και σηματοδότησης 
οδών, σιδηροδρόμων, 

45234115 
45316000 
45340000 

    αεροδρομίων και λιμένων, — 
εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες 
κατασκευές εξαρτημάτων και 
μόνιμων προσαρτημάτων που δεν 
κατατάσσονται αλλού. 

 

 45.4  Αποπεράτωση κτιρίων  45400000 

  45.41 Επιχρίσεις κονιαμάτων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — 
επίχριση σε κτίρια ή άλλες 
κατασκευές εσωτερικών και 
εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή 
γυψομαρμαροκονιαμάτων 
(στόκου), περιλαμβανομένων και 
των λεπτών πήχεων που 
χρησιμοποιούνται ως βάση για το 
κονίαμα. 

45410000 

  45.42 Λεπτοξυλουργικές 
εργασίες 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 45420000 



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

  45.43 Επενδύσεις δαπέδων 
και τοίχων 

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

45430000 

  45.44 Χρωματισμοί και 
τοποθέτηση 
υαλοπινάκων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
— εσωτερικούς και εξωτερικούς 

45440000 

    χρωματισμούς κτιρίων, 
— χρωματισμούς έργων πολιτικού 
μηχανικού, 
— τοποθέτηση υαλοπινάκων, 
καθρεπτών κ.λπ. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 
45.42, 

 

  45.45 Λοιπές εργασίες 
αποπεράτωσης 
κτιρίων 

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

45212212 και 
DA04 
45450000 



 45.5  Εκμίσθωση 
εξοπλισμού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, μαζί 
με το χειριστή 

 45500000 

  45.50 Εκμίσθωση 
εξοπλισμού 
κατασκευών ή 
κατεδαφίσεων, μαζί 
με τον χειριστή 

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

45500000 

(1) Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η 

ονοματολογία CPV. 

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη 

στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ЕЕ 

L 293 тης 24.10.1990,σ1.) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 4 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται 

από αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

1. Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα: 

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας' 

β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με αέριο ή θερμότητα. Η τροφοδότηση με 

αέριο ή θερμότητα σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό 

από αναθέτοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία β) και γ) δεν 

θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ., όταν 

πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: і) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον 

συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης 

δραστηριότητας άλλης από εκείνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παρ. 

2 έως 3 του παρόντος παραρτήματος, ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει 

μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20% 

του κύκλου εργασιών του αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων 

ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, η 

«παροχή» περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χονδρική καθώς και τη λιανική πώληση φυσικού 

αερίου. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού αερίου με τη μορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο 

εφαρμογής της παρ. 4 του παρόντος παραρτήματος. 

 

2. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια: 

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με ηλεκτρική ενέργεια. Για τους σκοπούς 

του παρόντος ν, η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χονδρική 

και τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 

δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία β) και γ) ,δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την 

έννοια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. , όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο αναθέτοντα 

φορέα γίνεται διότι η κατανάλωση του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας 

άλλης ατι εκείνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παρ. παρ.ς 1 και 3 тου 

παρόντος παραρτήματος' β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την 

ιδιοκατανάλωση тου συγκεκριμένου αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της 



συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση τον μέσο όρο των τριών τελευταίων 

ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

 

3. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που 

παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, 

αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με καλώδιο. Όσον 

αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία 

παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, όπως εκείνοι που 

αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα 

παροχής της υπηρεσίας. 

 

4. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την παροχή. 

υπηρεσιών αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή 

άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή 

ποτάμιους μεταφορείς. 

 

5. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή:  

α) τις ταχυδρομικές υπηρεσίες· 

β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 

φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του σημείου ii) του 

δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όσον αφορά 

τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σημείο ii) του δεύτερου εδαφίου. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/67/ΕΚ, 

νοούνται ως: 

¡) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο 

υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά 

περιλαμβάνουν, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας π.χ. βιβλία, καταλόγους, 

εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς 

εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους, ü) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 

που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και αυτές που δεν 

εμπίπτουν στο αντικείμενο της καθολικής υπηρεσίας που ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 

97/67/ΕΚ, ¡ü) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες στους 

εξής τομείς: 

—υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες 

της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των «mailroom management services»), —υπηρεσίες 

συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το 

διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη, 

 

6. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκμετάλλευση γεωγραφικής περιοχής με . σκοπό: 

α) την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου' 

β) την αναζήτηση, ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

Δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής 

δημοσιότητα και όπου η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων βασίστηκε σε αντικειμενικά 

κριτήρια δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» κατά την έννοια του παρόντος 

νόμου. Ακολουθεί ένας κατάλογος με διαδικασίες που διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των 

προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων με βάση άλλες νομοθετικές πράξεις 



της Ένωσης που δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» υπό την έννοια του 

παρόντος νόμου:  

 

α) Χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.  

 

β) Εξουσιοδότηση ή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ.  

 

γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 

της οδηγίας 97/67/ΕΚ για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

δεν ανατίθενται ή δεν πρόκειται να ανατεθούν κατ' αποκλειστικότητα,  

 

δ) Διαδικασία για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκτέλεση δραστηριότητας που 

περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ.  

 

ε) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για 

την παροχή υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορείο, τραμ, σιδηρόδρομο 

ή μετρό που έχουν ανατεθεί με διαδικασία διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3, 

υπό τον όρο ότι η διάρκεια τους είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 ή 4 του 

άρθρου 4 του ανωτέρω κανονισμού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

Περιγραφή Κωδικός CPV 

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 
79622000-0 [Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού 
οικιακών βοηθών]· 79624000-4 [Υπηρεσίες διάθεσης 
νοσηλευτικού προσωπικού] και 79625000-1 
[Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού] από 
85000000-9 έως 85323000-9 85143000-3 
98133100-5, 98133000-4 και 98200000-5 και 
98500000-8 [Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
βοηθητικό προσωπικό] και 98513000-2 έως 
98514000-9 [υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για 
οικιακές εργασίες, υπηρεσίες πρακτορείων 
διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές 
εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού 
γραφείων για οικιακές εργασίες, προσωρινό 
προσωπικό για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες 
οικιακής βοήθειας και οικιακές υπηρεσίες], 

Κοινωνικές, υγειονομικές και συναφείς 
υπηρεσίες 

85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 [Υπηρεσίες 
δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής 
ασφάλισης], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1· 
από 79995000-5 έως 79995200-7· από 80000000-4 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έως 
80660000-8· από 92000000-1 έως 92342200-2" από 
92360000-2 έως 92700000-8- 
79950000-8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και 
συνεδρίων], 79951000-5 [Υπηρεσίες οργάνωσης 
σεμιναρίων], 79952000-2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων], 
79952100-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων], 79953000-9 [Υπηρεσίες οργάνωσης 
φεστιβάλ], 79954000-6 [Υπηρεσίες οργάνωσης 
πάρτι], 79955000-3 [Υπηρεσίες οργάνωσης 

Διοικητικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 
υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες 



επιδείξεων μόδας], 79956000-0 [Υπηρεσίες 
οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων] 

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης(1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 
75340000-1 

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων 

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 
και 98130000-3 

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
παρεχόμενων από συνδικαλιστικές 
3ργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, 
ανώσεις νέων και λοιπές υπηρεσίες 
συλλογικών οργανώσεων 

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες 

55100000-1 έως 55410000-7" 55521000-8 έως 
55521200-0 

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 

[55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών 
οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100-9 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ' οίκον από την 
κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες 
παράδοσης γευμάτων]. 
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 55522000-5 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με 
έτοιμα γεύματα, 55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 
άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα 
γεύματα, 55524000- 
9 Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα 
γεύματα 
55510000-8 Υπηρεσίες καντίνας, 55511000-5 
Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας 
περιορισμένης πελατείας, 55512000-2 Υπηρεσίες 
διαχείρισης καντίνας, 
55523100-3 Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων 

 

79100000-5 έως 79140000-7 75231100-5, Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν 
αποκλείονται βάσει του άρθρου 10 
παράγραφος 8 στοιχείο γ) 

75100000-7 έως 75120000-3 75123000-4, 75125000-
8 έως 75131000-3 

Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες 

75200000-8 έως 75231000-4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 

75231210-9 έως 75231230-5· 75240000-0 έως 
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9 

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφαλείας 
και διάσωσης, στο βαθμό που δεν 
αποκλείονται, βάσει του άρθρου 10 
παράγραφος 8 στοιχείο στ) 

79700000-1 έως 79721000-4 [Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, Υπηρεσίες ασφαλείας, Υπηρεσίες 
παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, 
Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, 
Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες 
ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, 
Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού 
σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες 
γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας] 79722000-1 
[Υπηρεσίες γραφολογίας], 79723000-8 [Υπηρεσίες 
ανάλυσης απορριμμάτων] 

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας 

64000000-6 [Υπηρεσίες ταχυδρομείων και 
τηλεπικοινωνιών], 64100000-7 [Υπηρεσίες κρατικών 
και ιδιωτικών ταχυδρομείων], 64110000-0 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 



[Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 64111000-7 
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες 
και περιοδικά], 64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
που αφορούν επιστολές], 64113000-1 
[Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα], 
64114000-8 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής 
με το κοινό], 64115000-5 [Υπηρεσίες ενοικίασης 
ταχυδρομικών θυρίδων], 64116000-2 [Υπηρεσίες 
ποστ ρεστάντ], 64122000-7 [Υπηρεσίες 
ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και 
ταχυδρόμησης] 

50116510-9 [Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών], 
71550000-8 [Υπηρεσίες σιδηρουργού] 

Διάφορες υπηρεσίες 

98900000-2 [Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς 
και φορείς εκτός επικράτειας] και 98910000-5 
[Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς 
οργανισμούς και φορείς] 
 

Διεθνείς υπηρεσίες 

Ο Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα νόμο εάν παρέχονται ως υπηρεσίες 

γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα. 

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών 

υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ως υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή ως υπηρεσίες 

γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), 

διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

 

3. Εάν οι αιτήσεις πρόκειται να περιλαμβάνουν προσφορές, ηλεκτρονική διεύθυνση ή 

διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα διατίθεται δωρεάν απεριόριστη και πλήρης άμεση 

πρόσβαση στα τεύχη διαγωνισμού. Όταν δεν διατίθεται δωρεάν απεριόριστη και πλήρης 

άμεση πρόσβαση στις περιπτώσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 

διευκρινίζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης στα τεύχη διαγωνισμού. 

 

4. Περιγραφή της παραχώρησης: φύση και έκταση των έργων ή των υπηρεσιών, φύση και 

εύρος των υπηρεσιών, τάξη μεγέθους ή ενδεικτική αξία και όπου είναι δυνατό, διάρκεια της 

σύμβασης. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται 

για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή επιλογών. 

 

5. Κωδικοί CPV. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

 

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται σε 

τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. 

 



7. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

α) εάν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι πρόκειται για σύμβαση παραχώρησης που 

μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. β) εάν συντρέχει περίπτωση, 

διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας 

αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια 

συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Παραπομπή στη σχετική νομοθετική, κανονιστική 

ή διοικητική διάταξη, γ) κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα ελάχιστα επίπεδα των προτύπων που ενδέχεται να 

απαιτούνται. 

Διευκρίνιση των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση). 

 

8. Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ή την παραλαβή των προσφορών. 

 

9. Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν στην ανάθεση της παραχώρησης εάν δεν περιλαμβάνονται 

σε άλλα έγγραφα των τευχών διαγωνισμού. 

 

10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

 

11. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 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. 

 

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

συμβάσεων παραχώρησης. 

 

13. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις ή οι προσφορές. 

 

14. Κατά περίπτωση, αναφορά των απαιτήσεων και των όρων που συνδέονται με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

 

15. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

16. Για τις παραχωρήσεις έργων, αναφέρεται αν η παραχώρηση καλύπτεται από την ΣΔΠ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ APΘPO 30 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΑΣ 

2014/23/ΕΕ) 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), 

διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 

2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία 

διατίθενται οι προδιαγραφές και τα υποστηρικτικά έγγραφα. 

 

3.Τύπος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

 



4. Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

 

5. Κωδικός NUTS για το κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης 

υπηρεσιών. 

 

6. Περιγραφή των υπηρεσιών, ενδεικτική τάξη μεγέθους ή αξίας. 

 

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 

 

8. Κατά περίπτωση, προθεσμία(-ες) επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα σχετικά με τη συμμετοχή. 

 

9. Κατά περίπτωση, σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας 

ανάθεσης που πρόκειται να εφαρμοστεί. 

 

10. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), 

διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, και κατά περίπτωση, τηλέφωνο, 

αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της 

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

οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

 

3. Κωδικοί CPV. 

 

4. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. 

 

5. Περιγραφή της παραχώρησης: φύση και έκταση των έργων, φύση και έκταση των 

υπηρεσιών, διάρκεια της σύμβασης. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές 

πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή επιλογών. 

 

6. Περιγραφή της χρησιμοποιηθείσας διαδικασίας ανάθεσης, στην περίπτωση ανάθεσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και αιτιολόγηση. 

 

7. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 39, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση της 

σύμβασης ή των συμβάσεων παραχώρησης. 

 

8. Ημερομηνία της απόφασης ή των αποφάσεων ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης. 

 

9. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαμβάνεται: 

α) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,  

β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από το εξωτερικό,  

γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά. 

 



10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS και 

κατά περίπτωση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και 

διεύθυνση διαδικτύου του παραχωρησιούχου ή των παραχωρησιούχων, 

συμπεριλαμβανομένων 

α)πληροφοριών σχετικά με το εάν ο παραχωρησιούχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,  

β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η σύμβαση παραχώρησης ανατέθηκε σε κοινοπραξία. 

 

11. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της ανατιθέμενης σύμβασης παραχώρησης, 

περιλαμβανομένων 

α) των αμοιβών, των τιμών και των ενδεχόμενων προστίμων 

β) των ενδεχόμενων βραβείων και ποσών 

γ) των άλλων λεπτομερειών που αφορούν την αξία της παραχώρησης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 3. 

 

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, 

κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά την προθεσμία 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. 

 

14. Ημερομηνία(-ες) και παραπομπή(-ές) σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην επίσημη 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύμβαση ή τις συμβάσεις παραχώρησης 

που δημοσιοποιούνται στην παρούσα γνωστοποίηση. 

 

15. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης. 

 

16. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της 

παραχώρησης, εφόσον δεν προσδιορίζεται σε άλλα έγγραφα των τευχών διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 8. 

 

17. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ APΘPO 31 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΟΔΗΓΙΑΣ 

2014/23/ΕΕ) 

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), 

διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, και κατά περίπτωση, τηλέφωνο, 

αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της 

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

οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα και κύρια δραστηριότητα που ασκεί. 

 

3. Κωδικοί CPV. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες 

παρέχονται για κάθε τμήμα. 

 

4. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της παραχώρησης. 

 

5. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν. 



 

6. Αξία της επιλεγείσας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των τιμών. 

 

7. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του επιτυχόντος 

οικονομικού φορέα ή των επιτυχόντων οικονομικών φορέων. 

 

8. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31 πρέπει να 

αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς στην υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους 

ακόλουθους κανόνες: 

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31 

δημοσιεύονται από την υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32. 

 

2. Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν 

θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου 

«http://simap.europa.eu» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

— Ν.4204/1961 (Α 174) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 «Περί συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος». 

 

— Ν.4205/1961 (Α 164) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των 

αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως». 

 

— Ν.2079/1952 (Α 108) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 «Περί αναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας» για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής 

εργασίας. 

 

— ΝΔ. 4221/1961 (Α 173) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί 

καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας». 

 

— Ν.1182/1981 (Α 193) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 «Περί του κατώτατου 

ορίου εισόδου εις την απασχόλησιν» για την κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

 

— Ν. 1424/1984 (Α 29) "Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη 

διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα". 

 

— Ν. 46/1975 (Α 105) "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ 

αριθ. 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και 

θηλέων εργαζομένων διεργασίαν ίσης αξίας". 

 



— Ν.2918/2001 (Α 119) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 «Για την απαγόρευση 

των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψη 

τους» σχετικά με την κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

 

— Ν.1818/88 (Α 253) "Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της 

στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος." 

 

— Ν. 2203/1994 (Α 58) - "Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των 

διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". 

 

— Ν. 3447/2006 (Α 52) - Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους 

Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs). 

 

— Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα 

επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (σύμβαση 

ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα. 

{ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 689/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων}. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ) 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), 

διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 

2. Κωδικοί CPV. 

 

3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων 

παραχώρησης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παροχής σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. 

 

4. Περιγραφή της σύμβασης παραχώρησης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και 

έκταση των έργων, φύση και έκταση των υπηρεσιών. 

 

5. Κατά περίπτωση, τροποποίηση της αξίας της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης 

αύξησης των τιμών ή των αμοιβών λόγω της τροποποίησης. 

 

6. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση. 

 

7. Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης. 

 

8. Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 

NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση 

διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων. 

 

9. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με έργο ή/και 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 



10. 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. 

 

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές σε προηγούμενες 

δημοσιεύσεις στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή 

τις συμβάσεις που αφορά η σχετική γνωστοποίηση. 

 

12. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης. 

 

13. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία. 

 


