
Άρθρο 2

Ορισμοί

(άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας

2014/25/ΕΕ)

1.Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)α)  ως  «αναθέτουσες  αρχές»  νοούνται  το  κράτος,  οι  αρχές  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  οι  οργανισμοί

δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από

αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223

και β) ως «αναθέτοντες φoρείς» νοούνται οι αναθέτοντες φoρείς κατά την έννοια του άρθρου 224,

2)ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές «ΚΚΑ» [3]», νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται

στο Παράρτημα I  του Προσαρτήματος  Α'  και,  εφόσον  έχουν επέλθει  διορθώσεις  ή  τροποποιήσεις,  οι

φoρείς που τις έχουν διαδεχθεί,

3)ως «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές

κυβερνητικές αρχές,

4)ως  «οργανισμοί  δημοσίου  δικαίου»  νοούνται  οι  οργανισμοί  που  έχουν  όλα  τα  ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν

έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,

β) έχουν νομική προσωπικότητα και

γ)  χρηματοδοτούνται,  κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος,  από  τις  κρατικές  αρχές,  τις  αρχές  τοπικής

αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο

ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του

οποίου  περισσότερο  από  το  ήμισυ  των  μελών  διορίζεται  από  τις  κρατικές  αρχές,  τις  αρχές  τοπικής

αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

5)ως  «δημόσιες  συμβάσεις»  και  ως  «συμβάσεις  έργων,  υπηρεσιών  και  προμηθειών»  νοούνται  οι

συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών

φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και

έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,

6)ως  «δημόσιες  συμβάσεις  έργων» και  ως «συμβάσεις  έργων» νοούνται  οι  συμβάσεις  που έχουν ως

αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:

α)  την  εκτέλεση  ή  συγχρόνως  τη  μελέτη  και  την  εκτέλεση  εργασιών  που  αφορούν  μία  από  τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του

Προσαρτήματος Β',

β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,

γ)  την  υλοποίηση,  με  οποιαδήποτε  μέσα,  έργου  ανταποκρινόμενου  στις  απαιτήσεις  που  ορίζει  η

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,

7)ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο

επαρκεί  αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας  οικονομικής ή  τεχνικής λειτουργίας.  Η εκτέλεση των

εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος,

με  τη  χρήση  τεχνικών  γνώσεων και  μεθόδων και  αφορά  νέες  κατασκευές,  επεκτάσεις,  ανακαινίσεις,
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επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις Υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας,

οικοδομικών,  υδραυλικών,  ηλεκτρομηχανολογικών,  λιμενικών,  βιομηχανικών -  ενεργειακών,  δικτύων,

πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων,

ειδικών  μονώσεων,  ανελκυστήρων,  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  πλωτών  έργων  και  εγκαταστάσεων,

ναυπηγείων,  αποκαλύψεις  μεταλλείων ή  όπως οι  κατηγορίες  αυτές  διαμορφώνονται  από τις  κείμενες

διατάξεις και των Υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών, [12] [14]

8)ως «δημόσιες συμβάσεις  προμηθειών» και  ως «συμβάσεις  προμηθειών» νοούνται οι  συμβάσεις  που

έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή

χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως,

εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,

9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν

ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.

(α)  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών

επιστημονικών  υπηρεσιών»  νοούνται  αυτές  με  αντικείμενο  την  εκπόνηση  μελετών  και  την  παροχή

τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την  έννοια των στοιχείων α'  και  β'  ,

αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ',

όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας

αρχής,

(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την

παροχή  υπηρεσιών,  πλην  των  αναφερομένων  στην  υποπερίπτωση  α'  της  παρούσας  περίπτωσης  «,»

[4] συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν

ως  αντικείμενο  το  σχεδιασμό,  προγραμματισμό,  οργάνωση,  διαχείριση,  παρακολούθηση,  έλεγχο  και

αξιολόγηση επιχειρησιακών και  αναπτυξιακών προγραμμάτων  και  δράσεων σε όλους τους τομείς  της

οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη

μεταφορά  της  απαραίτητης  σχετικής  τεχνογνωσίας,  καθώς  και  την  παροχή  εξωγενών  υπηρεσιών

(outsourcing)  υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και  δράσεων. Στις  συμβουλευτικές  υπηρεσίες

υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής

έρευνας,  οι  περιβαλλοντικές  μελέτες,  καθώς  και  οι  μελέτες  συστημάτων  πληροφορικής,  εκτός  εάν

σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και

λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  κατά  την  έννοια  της  υποπερίπτωσης  α'  της  παρούσας

περίπτωσης. [14]

10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων

αναθετουσών  αρχών/αναθετόντων  φορέων  και  ενός  ή  περισσοτέρων  οικονομικών  φορέων,  η  οποία

αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη

διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες

ποσότητες,

11)ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωποή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών

των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που

προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην

έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του

Μέρους Β' του παρόντος Βιβλίου,
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12)ως «προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,

13)ως  «υποψήφιος»  νοείται  οικονομικός  φορέας  που  έχει  ζητήσει  να  του  αποσταλεί  ή  έχει  λάβει

πρόσκληση  συμμετοχής  σε  κλειστή  διαδικασία,  σε  ανταγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  σε

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη

καινοτομίας,

14)ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο

το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει

ή  να  προσδιορίσει  στοιχεία  της  σύμβασης  ή  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  συμπεριλαμβανομένης  της

προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της

περιοδικής  ενδεικτικής  προκήρυξης  του  άρθρου  291,  αν  χρησιμοποιείται  ως  μέσο  προκήρυξης  του

διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της

σύμβασης,  των  υποδειγμάτων  για  την  προσκόμιση  των  εγγράφων  από  τους  υποψηφίους  και  τους

προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων

εγγράφων.  Επίσης,  στην  έννοια  αυτή  περιλαμβάνονται  και  η  διακήρυξη  ή  η  πρόσκληση  σε

διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται  όλοι οι  ειδικοί  και  γενικοί  όροι σύναψης  και εκτέλεσης της

σύμβασης,  το  Ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που

παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο

της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει

και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές,

15)ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με

μία από τις παρακάτω μορφές:

α)  της  απόκτησης  αγαθών  ή/και  υπηρεσιών  που  προορίζονται  για  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες

φoρείς,

β) της ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες

που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς,

16)ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται  δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή

υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:

α)  τεχνικής  υποδομής  που  παρέχει  τη  δυνατότητα  στις  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φoρείς  να

αναθέτουν  δημόσιες  συμβάσεις/συμβάσεις  ή  να  συνάπτουν  συμφωνίες-πλαίσιο  για  έργα,  αγαθά  ή

υπηρεσίες,

β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων/συμ

βάσεων,

γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και

για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,

17)ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται:

(α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές

δραστηριότητες αγορών,

(β)  ένας  αναθέτων  φορέας,  ο  οποίος  παρέχει  κεντρικές  δραστηριότητες  αγορών  και,  ενδεχομένως,

επικουρικές  δραστηριότητες  αγορών.  Οι  συμβάσεις  που  ανατίθενται  από  ΚΑΑ,  προκειμένου  να

πραγματοποιηθούν  κεντρικές  δραστηριότητες  αγορών,  θεωρείται  ότι  αποτελούν  συμβάσεις  για  την

εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις
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συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,

18)ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι

επιπλέον αρμόδιες  για  τον  εθνικό σχεδιασμό,  προγραμματισμό,  καθώς και  συντονισμό κεντρικών και

επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.

19)ως  «πάροχος  υπηρεσιών  διαδικασιών  σύναψης  συμβάσεων»  «πάροχος  υπηρεσιών  σύναψης

συμβάσεων» νοείται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες

αγορών,

20) με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να

διαβάζεται,  να  αναπαράγεται  και  στη  συνέχεια  να  γνωστοποιείται,  συμπεριλαμβανομένων  των

πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα,

21)ως  «ηλεκτρονικό  μέσο»  νοείται  ο  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  για  την  επεξεργασία

(συμπεριλαμβανομένης  της  ψηφιακής  συμπίεσης)  και  την  αποθήκευση  δεδομένων,  τα  οποία

διαβιβάζονται,  διακινούνται  και  λαμβάνονται  με  τη  χρήση  ενσύρματου,  ασύρματου,  οπτικού  ή  άλλου

ηλεκτρομαγνητικού μέσου,

22)ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων

της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων

της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ' όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή

ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή την παραγωγή των

πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης,

23)ως  «διαγωνισμοί  μελετών»  νοούνται  διαδικασίες  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα  φορέα  να  αποκτά,  κυρίως  στους  τομείς  της  χωροταξίας,  της  πολεοδομίας,  της

αρχιτεκτονικής και των έργων μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που

επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων,

24)ως  «καινοτομία»  νοείται  η  υλοποίηση  νέου  ή  σημαντικά  βελτιωμένου  προϊόντος,  υπηρεσίας  ή

διαδικασίας,  που  περιλαμβάνει  αλλά  δεν  περιορίζεται  στις  διαδικασίες  παραγωγής,  ανοικοδόμησης  ή

κατασκευής, νέα μέθοδο εμπορίας ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης

του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση

των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

25)ως «σήμα» (label) νοείται οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα

συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία, μέθοδος ή διαδικασία πληροί ορισμένες απαιτήσεις,

26)ως  «απαίτηση  ή  απαιτήσεις  σήματος»  νοούνται  οι  απαιτήσεις  τις  οποίες  πρέπει  να  πληροί  ένα

συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειμένου να λάβει το σχετικό σήμα,

27)ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 όρια,

28)ως «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες

συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου

που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252,

και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από

τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,

29)ως «δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» και ως «συμβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες

συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου
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που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252,

αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία «εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)» [7] είναι κατώτερη

από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά,

30)ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας

κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

άρθρα 117 και 327,

31)ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο

πλαίσιο της οποίας  οι  αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς  αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φoρείς,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328,

32)ως  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  νοείται  το  Ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη

σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και  συμβάσεων,  κατά την  έννοια  της  διάταξης της  περίπτωσης  5  της

παρούσας παραγράφου, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

33)ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς και οι οικονομικοί φoρείς

που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,

34)ως  «Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»  νοείται  το  πληροφοριακό

σύστημα,  που  αποτελεί  μέρος  του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  και  έχει  ως  σκοπό  τη  συλλογή,  επεξεργασία  και

δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της

διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α'

204) και το άρθρο 38,

35)ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική

Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011,

36)ως «κράτος - μέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

37)ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

38)ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

39)ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

40)ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.

2513/1997 (Α' 139),

41)οι όροι «Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που

ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143),

42)ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή

της ΚΑΑ και  του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της

σύμβασης της περίπτωσης 14, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της

συμφωνίας αυτής,

43)ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο

οικονομικός φορέας στον οποίο  έχει  ανατεθεί  με δημόσια  σύμβαση ή  σύμβαση, κατά την έννοια  της

διάταξης  της  περίπτωσης  5  της  παρούσας  παραγράφου,  η  κατασκευή  έργου  ή  η  μελέτη έργου  ή  η

προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

2.Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου

ΙΙ του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι:

Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας ... https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-ορισμοί-άρθρο-2-και-άρθρο-33-π...

5 από 9 29/5/2018 12:11 μμ



1)ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, για

λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της

περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το έργο,

2)ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει

την ευθύνη υλοποίησης του έργου,

3)ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου

που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε

θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης,

4)ως  «Διευθύνουσα  υπηρεσία»  ή  «Επιβλέπουσα  Υπηρεσία»  νοείται  η  τεχνική  υπηρεσία  του  φορέα

κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής

του έργου,

5)ως «Τεχνικό Συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την

έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται «από την αναθέτουσα ή την

προϊσταμένη αρχή» [5],

6)ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται

στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια

ζωής του.

3.Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου

ΙΙ του Μέρους Β' του Βιβλίου I:

1)ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο ανήκει το

έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες,

2)ως «Εργοδότης» νοείται  η  αναθέτουσα αρχή που καταρτίζει  σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών

υπηρεσιών με τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου,

3)ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την

εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως

σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης,

4)ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση,

έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής,

5)ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στον

εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται «από την

αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή» [6],

6)ως «Φυσικό αντικείμενο» της σύμβασης νοείται η τεχνική υπηρεσία ή η μελέτη, που προσδιορίζεται από

τη σύμβαση, ως το ζητούμενο αποτέλεσμα αυτής,

(α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και

Έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή

έργου ή  στην επέμβαση σε έργο  ή  αφορά  στο σχεδιασμό  και  την  απεικόνιση έργου ή  παραγωγικής

διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση

και  το  βάθος  που  απαιτείται  με  τη  σύμβαση,  απεικονίζεται  δε  και  παραδίδεται  στην  αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.

(β)  «Τεχνικές  Υπηρεσίες»  και  «λοιπές  συναφείς  επιστημονικές  υπηρεσίες»  είναι  οι  υπηρεσίες  που

συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού
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προσωπικού  και  άλλων  μέσων επί  ορισμένου  χρόνου,  που  προσδιορίζεται  είτε  ημερολογιακά  είτε  σε

συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν

ως αντικείμενο, ιδίως:

α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας,

β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και

γ)  την  υποστήριξη  της  αναθέτουσας  αρχής  στη  διεξαγωγή  ανάθεσης  σύμβασης  μελέτης,  έργου  ή

υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου,

7)ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για

την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται, σύμφωνα με

το άρθρο 53 και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης,

8)ως «Συμβατική αμοιβή» νοείται  το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ'  αποκοπή τίμημα όταν δεν

προβλέπεται  υποβολή οικονομικής προσφοράς και  η  οικονομική προσφορά του αναδόχου στις  λοιπές

περιπτώσεις συμβάσεων μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών,

9)ως  «Τελική αμοιβή» νοείται  το  συνολικό ποσό που  καταβάλλεται  στον  ανάδοχο  ως αμοιβή για το

εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης,

10)ως «Μονάδες φυσικού αντικειμένου» νοούνται οι  χαρακτηριστικές  για κάθε  αντικείμενο σύμβασης

μοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το μέγεθός του κατά κύριο

λόγο, όπως χιλιόμετρα οδού, επιμέρους αυτοτελείς δομικές κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς,

ανισόπεδους  κόμβους  και  διαβάσεις),  τετραγωνικά  μέτρα  κτιρίων  ή  αποτυπώσεων ή  οι  μονάδες  του

χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης,

11)ως «Κύρια Μελέτη» νοείται η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ή την

παροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη κύρια μελέτη,

12)Ως  «Υποστηρικτικές  μελέτες  και  έρευνες»  νοούνται  οι  επί  μέρους  μελέτες  και  έρευνες  που  είναι

απαραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο

το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας,

13)ως «Απλή Μελέτη» νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις

απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες,

14)ως «Σύνθετη Μελέτη» νοείται  η μελέτη που περιλαμβάνει  περισσότερες από μία κύρια μελέτη και

ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

15)Ως «κατηγορίες μελετών» και ως «υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες

κατηγορίες,  οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ': (1) Χωροταξικές και

ρυθμιστικές μελέτες, (2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, (3) οικονομικές μελέτες, (4) κοινωνικές

μελέτες,  (5)  μελέτες  οργάνωσης  και  επιχειρησιακής  έρευνας,  (6)  αρχιτεκτονικές  μελέτες  κτιριακών

έργων,  (7)  ειδικές  αρχιτεκτονικές  μελέτες  (διαμόρφωσης  εσωτερικών  και  εξωτερικών  χώρων

αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), (8) στατικές μελέτες

(μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), (9) Μηχανολογικές,

ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών

γραμμών,  μικρών  τεχνικών  έργων,  έργων  υποδομής  αερολιμένων)  και  κυκλοφοριακές  μελέτες  (11)

μελέτες  λιμενικών  έργων,  (12)  Μελέτες  μεταφορικών  μέσων  (χερσαίων,  πλωτών,  εναέριων),  (13)

Μελέτες  υδραυλικών  έργων  (εγγειοβελτιωτικών  έργων,  φραγμάτων,  υδρεύσεων,  αποχετεύσεων)  και

διαχείρισης υδατικών πόρων, (14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ή
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πιων μορφών ενέργειας),  (15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας),

(16)  Μελέτες  τοπογραφίας  (γεωδαιτικές,  φωτογραμμε  τρικές,  χαρτογραφικές,  κτηματογραφικές  και

τοπογραφικές),  (17)  Χημικές  μελέτες  και  έρευνες,  (18)  Μελέτες  Χημικής  Μηχανικής  και  Χημικών

Εγκαταστάσεων,  (19)  Μεταλλευτικές  μελέτες  και  έρευνες,  (20)  Γεωλογικές,  υδρογεωλογικές  και

γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, (22) Εδαφολογι κές μελέτες και

έρευνες,  (23)  Γεωργικές  μελέτες  (γεωργοοικονομικές,  γεωργοτεχνικές  εγγείων  βελτιώσεων,

γεωργοκτηνοτροφικού  προγραμματισμού,  γεωργοκτη  νοτροφικών  εκμεταλλεύσεων),  (24)  Δασικές

μελέτες  (διαχείρισης  δασών  και  ορεινών  βοσκοτόπων,  δασοτε  χνικής  διευθέτησης  ορεινών  λεκανών

χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών

χαρτών),  (25)  Μελέτες  φυτοτεχνικής  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου  και  έργων  πρασίνου,  (26)

Αλιευτικές  μελέτες,  (27)  Περιβαλλοντικές  μελέτες  και  (28)  Μελέτες  συστημάτων  πληροφορικής  και

δικτύων.  Με  απόφαση του Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων  ή  με  κοινή  απόφαση  του

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να

τροποποιείται  το  ως  άνω  Παράρτημα,  επεκτείνοντας  ή  περιορίζοντας  τις  κατηγορίες  μελετών  και

υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

4.Για  το  σκοπό  του  παρόντος  άρθρου  και  για  τις  ανάγκες  του  Βιβλίου  I  ο  όρος  «αρχές  τοπικής

αυτοδιοίκησης» περιλαμβάνει τις ενδεικτικά απαριθμούμενες στα επίπεδα NUTS 1, 2 και 3 και μικρότερες

διοικητικές  μονάδες  ως  αναφέρονται  στον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθμ.  1059/2003  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5.Ορισμοί  σχετικοί  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  άρθρων  54  και  282  περιλαμβάνονται  στο

Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Β' , αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016: Ερωτήματα σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.

[2] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4668/22.11.2016: Ερώτημα για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

[3] Η εντός των εισαγωγικών λέξη της περίπτ. 2 της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την περίπτ. 2 του

άρθρου 22 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[4] Το παραληφθέν κόμμα στην υποπερίπτ. β' της περίπτ. 9 της παρ. 1 προστέθηκε από την περίπτ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[5] Η εντός των εισαγωγικών φράση της περίπτ. 5 της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την περίπτ. 4 του

άρθρου 22 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[6] Η εντός των εισαγωγικών φράση της περίπτ. 5 της παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την περίπτ. 5 του

άρθρου 22 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').
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[7] Η εντός των εισαγωγικών φράση της περίπτ. 29 της παρ. 1 προστέθηκε από την περίπτ. 77 του

άρθρου 22 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[8] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 516/23.01.2017 (Οδηγία 18): Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής

διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

[9] Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β'): Ρυθμίσεις για

την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την

Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

[10] Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος

Β'): Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

[11] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3015/08.05.2017 (Οδηγία 19): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147)

«Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ».

[12] Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/22.03.2017 (ΦΕΚ 1956/07.06.2017 τεύχος

Β'): Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

[13] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3802/14.06.2017 (Οδηγία 22): "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ".

[14]  Υπ.  Υποδομών  &  Μεταφορών  εγκ.23/ΔΝΣ/οικ.91224/ΦΝ466/19.12.2017:  Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την

εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α' 147).

[15] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 588/29.01.2018 (Οδηγία 19) (2η Έκδοση ): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)

και  235  (ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ)  του  Ν.  4412/2016  (Α  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
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