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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας,

των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, και

τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης4,

                                                
1 EE C 29 Ε, 30.1.2001, σ. 112 και ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 183.
2 EE C 193, 10.7.2001, σ. 1.
3 EE C 144, 16.5.2001, σ. 23.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002......, (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ....... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
.......(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης

Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του

ύδατος, της ενέργειας των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών1, οι οποίες είναι αναγκαίες

προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις απλούστευσης και εκσυγχρονισµού που

διατύπωσαν τόσο οι αναθέτοντες φορείς όσο και οι οικονοµικοί φορείς στο πλαίσιο των

απαντήσεών τους στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Νοεµβρίου 1996,

ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας. να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία.

(2) Ένας σηµαντικός λόγος για τη θέσπιση κανόνων συντονισµού των διαδικασιών σύναψης

συµβάσεων στους τοµείς αυτούς, είναι οι διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους οι εθνικές

αρχές µπορούν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά αυτών των φορέων, ιδίως, µε συµµετοχή στα

κεφάλαιά τους ή µε εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας τους.

(3) Ένας ακόµη από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητος ο συντονισµός

των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων από φορείς των τοµέων αυτών, είναι ο κλειστός

χαρακτήρας των αγορών στις οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους, ο οποίος οφείλεται στη

χορήγηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων από τις εθνικές αρχές για την τροφοδότηση,

τη χρήση ή την εκµετάλλευση των δικτύων παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας.

                                                
1 ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕL 101 της 1.4.1998, σ. 1).
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(4) Οι κοινοτικές ρυθµίσεις, ιδίως ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συµβουλίου, της 14ης

∆εκεµβρίου 1987, σχετικά µε τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των κανόνων

ανταγωνισµού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών1

και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1987, για την

εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών

και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών2, αποσκοπεί να

δηµιουργήσει όρους µεγαλύτερου ανταγωνισµού µεταξύ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες

αεροπορικών µεταφορών στο κοινό. Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται να συµπεριληφθούν οι

εν λόγω φορείς στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Λόγω του ανταγωνισµού που

υπάρχει στις κοινοτικές θαλάσσιες µεταφορές, δεν είναι σκόπιµο επίσης να υπάγονται οι

συµβάσεις που συνάπτονται στον τοµέα αυτό στους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(5) Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ καλύπτει επί του παρόντος ορισµένες συµβάσεις

που αναθέτουν φορείς του τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Για το άνοιγµα του τοµέα των

τηλεπικοινωνιών, θεσπίσθηκε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, για το οποίο γίνεται λόγος στην

τέταρτη έκθεση, της 25ης Νοεµβρίου 1998, επί της εφαρµογής της ρύθµισης του τοµέα σε

θέµατα τηλεπικοινωνιών. Μία από τις συνέπειες της θέσπισής του, είναι η δηµιουργία όρων

πραγµατικού ανταγωνισµού, τόσο εκ του νόµου όσο και εκ των πραγµάτων, στον τοµέα αυτό.

Προς ενηµέρωση και λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή δηµοσίευσε

κατάλογο των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 3 που είχαν ήδη τυχόν αποκλεισθεί από το πεδίο

εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας δυνάµει του άρθρου 8. Στην έβδοµη έκθεση της

26ης Νοεµβρίου 2001 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω πρόοδος για την εφαρµογή των ρυθµίσεων

του τοµέα των τηλεπικοινωνιών. ∆εν είναι εποµένως απαραίτητο πλέον να ρυθµίζονται

κανονιστικά οι αγορές που πραγµατοποιούνται από φορείς του τοµέα αυτού.

                                                
1 ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 (ΕΕ L 240 της 28.4.1992, σ. 18).
2 ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 9. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από την

πράξη προσχωρήσεως του 1994.
3 ΕΕ L 156 της 3.6.1999, σ. 3.
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(6) Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται πλέον η διατήρηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις

Συµβάσεις Τηλεπικοινωνιών, η οποία συστάθηκε µε την οδηγία 90/531/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων

στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών1.

(7) Θα πρέπει, ωστόσο, να συνεχισθεί η παρακολούθηση της εξέλιξης στον τοµέα των

τηλεπικοινωνιών και να επανεξετάζεται η κατάσταση, εάν διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται

πλέον πραγµατικός ανταγωνισµός στον εν λόγω τοµέα.

(8) Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της την αγορά υπηρεσιών φωνητικής

τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και µεταδόσεων µέσω

δορυφόρου. Οι εξαιρέσεις αυτές θεσπίσθηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι

πολλές φορές οι εν λόγω υπηρεσίες µπορούσαν να παρέχονται από έναν µόνο πάροχο

υπηρεσιών σε δεδοµένη γεωγραφική ζώνη, λόγω απουσίας πραγµατικού ανταγωνισµού και

ύπαρξης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων. Η εισαγωγή πραγµατικού ανταγωνισµού

στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών δεν δικαιολογεί πλέον τις εξαιρέσεις αυτές. Είναι,

εποµένως, απαραίτητο να ενσωµατωθεί η αγορά παρόµοιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 297 της 29.10.1990, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 164, 30.6.1994, σ. 3).
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(9) Οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που εφαρµόζονται από φορείς των τοµέων του ύδατος,
της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, απαιτούν συντονισµό
βασιζόµενο στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14, 28 και 49 της συνθήκης ΕΚ
και το άρθρο 97 της συνθήκης Ευρατόµ, όπως η αρχή της ίσης µεταχείρισης, στο πλαίσιο της
οποίας η αρχή περί αποφυγής των διακρίσεων είναι απλώς µια ειδική έκφραση, η αρχή της
αµοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας, καθώς και
στο άνοιγµα των δηµοσίων συµβάσεων στον πραγµατικό ανταγωνισµό. Ο εν λόγω
συντονισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρµογή των εν λόγω αρχών, δηµιουργώντας
ταυτόχρονα ένα πλαίσιο θεµιτών εµπορικών πρακτικών και επιτρέποντας τη µέγιστη δυνατή
ευελιξία.

(10) Προκειµένου να εξασφαλισθεί πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς και ισόρροπη εφαρµογή των
κανόνων σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών, απαιτείται να ορίζονται οι αντίστοιχοι φορείς µε βάση άλλα
κριτήρια και όχι το νοµικό καθεστώς τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει µέριµνα ώστε να
µη θίγεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης φορέων ανάθεσης του δηµόσιου τοµέα και φορέων
ανάθεσης του ιδιωτικού τοµέα. Είναι επίσης απαραίτητο, σύµφωνα µε το άρθρο 295 της
συνθήκης, να µην προδικάζεται κατά κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη
µέλη.

(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε η συµµετοχή ενός οργανισµού δηµοσίου
δικαίου ως προσφέροντος σε διαδικασία σύναψης σύµβασης να µην προκαλεί στρέβλωση του
ανταγωνισµού έναντι των ιδιωτών που υποβάλλουν προσφορά.

(12) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει
να εντάσσονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτής, ιδίως προκειµένου να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη.
Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία διευκρινίζει µε ποιο τρόπο  οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στους αναθέτοντες φορείς ότι θα µπορούν να
επιτυγχάνουν, για τις συµβάσεις τους, την καλύτερη  σχέση ποιότητας/τιµής.
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(13) Καµία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να απαγορεύει την επιβολή της

εφαρµογής ή την εφαρµογή µέτρων απαραίτητων για την προστασία των χρηστών ηθών, της

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, της προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων και ζώων

ή της διαφύλαξης των φυτών, µε γνώµονα ιδίως την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση

ότι τα µέτρα αυτά είναι σύµφωνα προς τη συνθήκη.

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τη σύναψη

εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της, συµφωνιών

στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)1,

µεταξύ άλλων, ενέκρινε τη συµφωνία σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις στο πλαίσιο του

ΠΟΕ, στο εξής αναφερόµενη ως «συµφωνία», σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση ενός

πολυµερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για τις δηµόσιες συµβάσεις

ενόψει της φιλελευθεροποίησης και της ανάπτυξης του παγκόσµιου εµπορίου.

Λαµβανοµένων υπόψη των δικαιωµάτων και των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε

διεθνές επίπεδο µε την αποδοχή της συµφωνίας, το καθεστώς που εφαρµόζεται στους

προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συµφωνία, είναι εκείνο

που ορίζει η συµφωνία. Η συµφωνία δεν έχει άµεση ισχύ. Θα πρέπει, συνεπώς, οι

αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη συµφωνία και οι οποίοι συµµορφώνονται προς

την παρούσα οδηγία και την εφαρµόζουν  στους οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών, οι

οποίοι την έχουν υπογράψει, να τηρούν επίσης τη συµφωνία αυτή. Θα πρέπει οµοίως, η

παρούσα οδηγία να εγγυάται στους οικονοµικούς φορείς της Κοινότητας όρους συµµετοχής

στις δηµόσιες συµβάσεις εξίσου ευνοϊκούς µε τους όρους που επιφυλάσσει στους

οικονοµικούς φορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συµφωνία.

                                                
1 ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.
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(15) Πριν από την έναρξη µιας διαδικασίας σύναψης µιας σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς

µπορούν, µέσω ενός «τεχνικού διαλόγου», να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές που µπορούν

να χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο όµως

ότι οι εν λόγω συµβουλές δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισµού.

(16) Λόγω της πολυµορφίας που παρουσιάζουν οι συµβάσεις έργων, οι αναθέτοντες φορείς θα

πρέπει να µπορούν να προβλέπουν τόσο τη χωριστή όσο και την από κοινού ανάθεση των

συµβάσεων για τη µελέτη και τον σχεδιασµό των έργων. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί

στο να επιβάλει τη χωριστή ή την από κοινού σύναψη. Η απόφαση όσον αφορά τη χωριστή ή

την από κοινού ανάθεση της σύµβασης θα πρέπει να λαµβάνεται µε γνώµονα ποιοτικά και

οικονοµικά κριτήρια τα οποία µπορούν να προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Μια σύµβαση θα πρέπει να θεωρείται σύµβαση έργων µόνο στην περίπτωση που το

αντικείµενό της καλύπτει ειδικά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, που απαριθµούνται στο

Παράρτηµα ΧΙ, ακόµα κι αν η σύµβαση καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών

αναγκαίων για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Οι συµβάσεις υπηρεσιών, µεταξύ

άλλων και στον τοµέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, µπορούν, σε ορισµένες

περιπτώσεις, να περιλαµβάνουν και την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο, όταν οι εργασίες αυτές

είναι παρεµπίπτουσες ως προς το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, και, κατά συνέπεια,

αποτελούν συνέπεια ή συµπλήρωµα του κυρίου αντικειµένου της σύµβασης, το γεγονός ότι οι

εν λόγω εργασίες περιλαµβάνονται στη σύµβαση δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισµό της

σύµβασης ως σύµβασης έργων.
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Για λόγους υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης έργων, είναι σκόπιµο να

λαµβάνονται ως βάση η αξία των ίδιων των έργων καθώς και η εκτιµώµενη αξία των

ενδεχόµενων προµηθειών και υπηρεσιών, τις οποίες θέτουν οι αναθέτοντες φορείς στη

διάθεση των εργοληπτών, στο βαθµό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή προµήθειες απαιτούνται για

την εκτέλεση των συγκεκριµένων έργων. Εξυπακούεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας

παραγράφου, οι αφορώµενες υπηρεσίες είναι εκείνες που παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς

µέσω του προσωπικού τους. Εξάλλου, ο υπολογισµός της αξίας των συµβάσεων υπηρεσιών,

ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές τίθενται στη διάθεση εργολήπτη για τη

µεταγενέστερη εκτέλεση έργων, ακολουθεί τους κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις

υπηρεσιών.

(17) Για την εφαρµογή των διαδικαστικών κανόνων της παρούσας οδηγίας, καθώς και για λόγους

εποπτείας, ο τοµέας των υπηρεσιών οριοθετείται καλύτερα αν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες

που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες κλάσεις µιας κοινής ονοµατολογίας και αν οι κατηγορίες

αυτές συγκεντρωθούν σε δυο Παραρτήµατα, XVIΙΑ και XVIΙB, ανάλογα µε το καθεστώς στο

οποίο υπόκεινται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος XVΙIB, οι οικείες διατάξεις

της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των

ειδικών κοινοτικών κανόνων στις εν λόγω υπηρεσίες.

(18) Όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, η πλήρης εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει

να περιορισθεί, για µια µεταβατική περίοδο, στις συµβάσεις στις οποίες οι διατάξεις της

επιτρέπουν την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των συναλλαγών εκτός των

συνόρων. Οι συµβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες  θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη

µεταβατική αυτή περίοδο, πριν να αποφασισθεί η πλήρης εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, να ορισθεί ο µηχανισµός της εν λόγω παρακολούθησης. Ο

µηχανισµός αυτός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να έχουν

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
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(19) Θα πρέπει να αποφεύγονται τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Συνεπώς,

οι πάροχοι υπηρεσιών µπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Η παρούσα οδηγία

δεν θα πρέπει ωστόσο να θίγει την εφαρµογή, σε εθνικό επίπεδο, των κανόνων για τις

συνθήκες άσκησης δραστηριότητας ή επαγγέλµατος, υπό τον όρο ότι συµβιβάζονται µε το

κοινοτικό δίκαιο.

(20) Ορισµένες νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές

αυτές επιτρέπουν τη διεύρυνση του ανταγωνισµού και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας

των δηµοσίων αγορών, ιδίως µε την εξοικονόµηση χρόνου και κόστους που συνεπάγεται η

χρήση τους . Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν αυτές τις τεχνικές, υπό τον

όρον ότι, κατά τη χρήση τους, τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία καθώς

και η  αρχή της  ίσης µεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της

διαφάνειας.

Εν προκειµένω, µια προσφορά, ιδίως δυνάµει συµφωνίας-πλαίσιο ή όταν εφαρµόζεται

δυναµικό σύστηµα αγορών, µπορεί να υποβάλλεται µε τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου

του προσφέροντος, εφόσον αυτός χρησιµοποιεί το µέσο επικοινωνίας που έχει επιλέξει ο

αναθέτων φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 48.
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(21) Λαµβανοµένης υπόψη της ταχείας επέκτασης των ηλεκτρονικών συστηµάτων αγορών, είναι
σκόπιµο να προβλεφθούν στο εξής ενδεδειγµένοι κανόνες που να επιτρέπουν στους
αναθέτοντες φορείς να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα εν λόγω
συστήµατα. Με αυτή την προοπτική, είναι σκόπιµο να προσδιορισθεί ένα καθ� ολοκληρίαν
ηλεκτρονικό δυναµικό σύστηµα αγορών για τις αγορές τρέχουσας χρήσεως, και να
καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρµογή και τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος
ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση κάθε οικονοµικού φορέα, ο οποίος επιθυµεί να
συµµετάσχει σε αυτό. Κάθε οικονοµικός φορέας θα πρέπει να µπορεί να συµµετέχει σε αυτό
το σύστηµα, εφόσον υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ευθυγραµµισµένη µε τη συγγραφή
υποχρεώσεων και πληροί τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η τεχνική αγορών επιτρέπει στους
αναθέτοντες φορείς, µε τη δηµιουργία καταλόγου των προσφερόντων οι προσφορές των
οποίων έχουν γίνει δεκτές, και µε τη δυνατότητα συµµετοχής που παρέχεται σε νέους
προσφέροντες, να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα προσφορών, χάρη στα
χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά µέσα, και, συνεπώς, να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη
χρησιµοποίηση των πόρων, µέσω ευρέως ανταγωνισµού.

(22) ∆εδοµένου ότι οι  τεχνικές των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών αποτελούν τεχνική που
πρόκειται να διαδοθεί, ενδείκνυται να δοθεί, στους πλειστηριασµούς αυτούς, κοινοτικός
ορισµός και να πλαισιώνονται από ειδικούς κανόνες προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι, κατά
τη διενέργειά τους, τηρούνται πλήρως η αρχή της ίσης µεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής
των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Προς τον σκοπό αυτόν, ενδείκνυται να
προβλεφθεί ότι οι ηλεκτρονικοί αυτοί πλειστηριασµοί καλύπτουν µόνον τις συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών για τις οποίες οι προδιαγραφές µπορούν να προσδιορίζονται µε
ακριβή τρόπο. Με τον ίδιο στόχο, είναι επίσης ενδεδειγµένο να προβλεφθεί ότι η αντίστοιχη
κατάταξη των προσφερόντων  θα µπορεί να καταρτίζεται ανά πάσα στιγµή του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού. Η προσφυγή στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς επιτρέπει στους
αναθέτοντες φορείς να ζητούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν νέες µειωµένες τιµές,
και όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
να βελτιώνονται επίσης τα άλλα στοιχεία των συµβάσεων εκτός από εκείνα που αφορούν τις
τιµές. Ωστόσο, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, µόνον τα
στοιχεία που επιδέχονται αυτόµατη αξιολόγηση µε ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να
βελτιώνονται, χωρίς παρέµβαση του αναθέτοντα φορέα. Προς το σκοπό αυτόν, τα εν λόγω
στοιχεία θα πρέπει να είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται µε
αριθµούς ή ποσοστά.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 11
DG C II    EL

(23) Στα κράτη µέλη έχουν αναπτυχθεί ορισµένες τεχνικές συγκέντρωσης των προµηθειών.

∆ιάφορες αναθέτουσες αρχές είναι επιφορτισµένες µε την πραγµατοποίηση αγορών ή τη

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων/συµφωνιών-πλαίσιο που προορίζονται για τους αναθέτοντες

φορείς. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του όγκου των αγοραζόµενων

ποσοτήτων, να διευρύνεται ο ανταγωνισµός και να βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα των

δηµόσιων αγορών. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισµός της

κεντρικής αρχής προµηθειών που εξυπηρετεί τους αναθέτοντες φορείς. Είναι επίσης σκόπιµο

να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους, τηρουµένων της αρχής της αποφυγής διακρίσεων

και της αρχής της ίσης µεταχείρισης, οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προµήθειες

και/ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προµηθειών να µπορεί να θεωρείται ότι

έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία.

(24) Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν στα κράτη µέλη, είναι σκόπιµο

να τους παρέχεται η ευχέρεια να επιλέγουν κατά πόσον οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να

προσφεύγουν σε κεντρικές αρχές προµηθειών, σε δυναµικά συστήµατα αγορών ή σε

ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, όπως ορίζονται και ρυθµίζονται από την παρούσα οδηγία.
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(25) Θα πρέπει να διατυπωθεί κατάλληλος ορισµός της έννοιας των ειδικών και αποκλειστικών

δικαιωµάτων. Ο ορισµός αυτός έχει ως συνέπεια ότι δεν συνιστά καθαυτό αποκλειστικό ή

ειδικό δικαίωµα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, το γεγονός ότι ένας φορέας µπορεί,

για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή της τοποθέτησης λιµενικών ή αερολιµενικών

εγκαταστάσεων, να κινεί διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του δηµοσίου ή σύσταση δουλείας,

ή να χρησιµοποιεί το έδαφος, το υπέδαφος και τον χώρο τον υπερκείµενο της δηµοσίας οδού

προκειµένου να τοποθετήσει τον εξοπλισµό του δικτύου. Το γεγονός ότι ένας φορέας

τροφοδοτεί µε πόσιµο ύδωρ, ηλεκτρισµό, αέριο ή θερµότητα ένα δίκτυο την εκµετάλλευση

του οποίου έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων που

χορηγούνται από αρµόδια αρχή του εκάστοτε κράτους µέλους, δεν αποτελεί επίσης καθαυτό

αποκλειστικό ή ειδικό δικαίωµα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Οµοίως, δικαιώµατα

που παρέχονται από ένα κράτος µέλος σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων µε βάση

κριτήρια αντικειµενικά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις, και τα οποία δίνουν σε κάθε

ενδιαφερόµενο που πληροί αυτά τα κριτήρια τη δυνατότητα να επωφελείται αυτών των

δικαιωµάτων, δεν µπορούν να θεωρούνται ως αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα.

(26) Θα πρέπει οι αναθέτοντες φορείς να εφαρµόζουν κοινές διατάξεις για τη σύναψη των

συµβάσεων που αφορούν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα του ύδατος και οι κανόνες

αυτοί να ισχύουν επίσης και όταν οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της παρούσας

οδηγίας, συνάπτουν συµβάσεις για τις δραστηριότητές τους στον τοµέα των υδραυλικών,

αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων καθώς και στον τοµέα της διάθεσης και

επεξεργασίας λυµάτων. Ωστόσο, οι κανόνες σύναψης συµβάσεων του είδους των κανόνων

που προτείνονται για τις συµβάσεις προµηθειών, δεν ενδείκνυνται για την αγορά ύδατος,

δεδοµένης της ανάγκης εφοδιασµού µε ύδωρ από πηγές κοντά στον τόπο χρησιµοποίησής

του.
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(27) Ορισµένοι φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µεταφορών µε λεωφορείο εξαιρούνταν

ήδη από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ· τέτοιοι φορείς θα πρέπει να εξαιρεθούν

επίσης από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Προκειµένου να αποφεύγεται η

εφαρµογή µεγάλου αριθµού ειδικών καθεστώτων σε ορισµένους τοµείς αποκλειστικά, η

γενική διαδικασία που επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα του ανοίγµατος

στον ανταγωνισµό θα πρέπει να εφαρµόζεται επίσης και σε όλους τους φορείς που παρέχουν

υπηρεσίες µεταφορών µε λεωφορείο, που δεν εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής.

(28) Λαµβανοµένου υπόψη του περαιτέρω ανοίγµατος των ταχυδροµικών υπηρεσιών της

Κοινότητας στον ανταγωνισµό και δεδοµένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται µέσω

δικτύου από αναθέτουσες αρχές, από δηµόσιες επιχειρήσεις και από άλλες επιχειρήσεις, οι

συµβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι παρέχουν ταχυδροµικές

υπηρεσίες, θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας οδηγίας,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του άρθρου 30, οι οποίοι, εξασφαλίζοντας την εφαρµογή των

αρχών που αναφέρονται στην αιτιολογική παράγραφο (9), δηµιουργούν ένα πλαίσιο θεµιτών

εµπορικών πρακτικών και επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που προσφέρει η οδηγία

2002/000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της �, περί συντονισµού

των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών1. Για τον

προσδιορισµό των σχετικών δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη οι

ορισµοί της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης

∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών2,

                                                
1 Βλ. σελ. ..... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
2 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/39/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21).
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Ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς τους, οι φορείς που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες

δεν υπόκεινται προς το παρόν στους κανόνες της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Η προσαρµογή των

διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων προς την παρούσα οδηγία µπορεί, συνεπώς, να απαιτήσει

περισσότερο χρόνο όσον αφορά τους φορείς αυτούς σε σύγκριση µε τους φορείς που

υπόκεινται ήδη στους προαναφερόµενους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει απλώς να

προσαρµόσουν τις διαδικασίες τους στις τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα οδηγία.

Κατά συνέπεια, η ετεροχρονισµένη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να επιτραπεί,

ώστε να µπορέσουν να τηρηθούν οι συµπληρωµατικές προθεσµίες που απαιτούνται για την

προσαρµογή. Λόγω των διαφόρων καταστάσεων που επικρατούν όσον αφορά τους εν λόγω

φορείς, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν µεταβατική περίοδο

για την εφαρµογή των κανόνων της παρούσας οδηγίας στους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι

δρούν στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών.

(29) Είναι δυνατόν να ανατίθενται συµβάσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων οι οποίες είναι

εγγενείς σε διάφορες δραστηριότητες, που υπόκεινται ενδεχοµένως σε διαφορετικά νοµικά

καθεστώτα. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το νοµικό καθεστώς που εφαρµόζεται σε µια

µοναδική σύµβαση προοριζόµενη να καλύψει πλείονες δραστηριότητες, θα πρέπει να

υπάγεται στους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κατά κύριο

λόγο. Ο προσδιορισµός της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται κατά κύριο λόγο η

σύµβαση ,µπορεί να βασίζεται στην ανάλυση των απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτει η

συγκεκριµένη σύµβαση, στην οποία προβαίνει ο αναθέτων φορέας για τους σκοπούς του

υπολογισµού της αξίας της σύµβασης και την προετοιµασία της συγγραφής υποχρεώσεων. Σε

ορισµένες περιπτώσεις, όπως κατά την αγορά ενός τµήµατος εξοπλισµού για τη διεξαγωγή

δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υφίστανται πληροφορίες που θα επέτρεπαν την εκτίµηση

του αντίστοιχου βαθµού χρήσης, είναι δυνατόν να είναι αντικειµενικά αδύνατον να

προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κατά κύριο λόγο η σύµβαση. Θα πρέπει

να προβλεφθεί ποιοι κανόνες εφαρµόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
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(30) Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να

απλουστευθεί η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µε το να απλουστευθούν, µεταξύ άλλων, τα

κατώτατα όρια και να εφαρµόζονται σε όλους τους αναθέτοντες φορείς, ανεξαρτήτως του

τοµέα στον οποίο ασκούν τις δραστηριότητές τους, οι διατάξεις σχετικά µε τις πληροφορίες

που πρέπει να παρέχονται στους συµµετέχοντες για τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε σχέση

µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων και µε τα αποτελέσµατά τους. Εξάλλου, στο πλαίσιο

της νοµισµατικής ένωσης, είναι σκόπιµο να ορισθούν κατώτατα όρια που να εκφράζονται σε

ευρώ, κατά τρόπον ώστε να απλουστεύεται η εφαρµογή των διατάξεων αυτών και να

εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η τήρηση των κατώτατων ορίων που προβλέπει η συµφωνία και

τα οποία εκφράζονται σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα (ΕΤ∆). Με αυτή την προοπτική, θα

πρέπει επίσης να προβλεφθεί η περιοδική αναθεώρηση των κατώτατων ορίων σε ευρώ

προκειµένου να προσαρµόζονται, εφόσον είναι απαραίτητο, σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες

αρνητικές διακυµάνσεις της τιµής του ευρώ σε σχέση µε τα ΕΤ∆. Επιπροσθέτως, θα πρέπει

επίσης τα κατώτατα όρια που ισχύουν για τους διαγωνισµούς µελετών να είναι ταυτόσηµα µε

τα όρια που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών.

(31) Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατον να εφαρµοσθούν

µέτρα για τον συντονισµό διαδικασιών για λόγους οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια του

κράτους ή κρατικά µυστικά ή λόγω ειδικών κανόνων για την ανάθεση συµβάσεων που

απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες ή είναι σχετικοί µε τη στάθµευση στρατευµάτων ή

εφαρµόζονται ειδικά για διεθνείς οργανισµούς.
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(32) Είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών, προµηθειών και έργων που

ανατίθενται σε συνδεδεµένη επιχείρηση, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή των

εν λόγω υπηρεσιών, προµηθειών ή έργων στον όµιλο στον οποίο ανήκει η ίδια και όχι η

προσφορά τους στην αγορά. Είναι επίσης σκόπιµο να εξαιρεθούν ορισµένες συµβάσεις

υπηρεσιών, προµηθειών και έργων που ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα σε κοινοπραξία, η

οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση των

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και της οποίας αποτελεί µέρος.

Ωστόσο, είναι σκόπιµο να εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισµός αυτός δεν προκαλεί στρέβλωση

του ανταγωνισµού προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών συνδεδεµένων µε τους

αναθέτοντες φορείς· είναι σκόπιµο να προβλεφθεί κατάλληλη δέσµη των κανόνων, ιδίως

όσον αφορά τα ανώτατα όρια έως τα οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων

µπορεί να προέρχεται από την αγορά και πέραν των οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους

ανατίθενται συµβάσεις χωρίς πρόσκληση προς διαγωνισµό, τη σύνθεση των κοινοπραξιών

και τη σταθερότητα των σχέσεων µεταξύ αυτών των κοινοπραξιών και των αναθετόντων

φορέων.

(33) Στα πλαίσια των υπηρεσιών, οι συµβάσεις που αφορούν απόκτηση ή µίσθωση γης, ακινήτων

ή άλλων  ή δικαιωµάτων επί των αγαθών αυτών, παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα

οποία καθιστούν απρόσφορη την εφαρµογή των κανόνων σύναψης συµβάσεων.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 17
DG C II    EL

(34) Οι υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού παρέχονται συνήθως από οργανισµούς ή πρόσωπα

τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται κατά τρόπο που δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε κανόνες

σύναψης συµβάσεων.

(35) Σύµφωνα µε τη συµφωνία, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι οποίες εµπίπτουν στην

παρούσα οδηγία, δεν περιλαµβάνουν τις συµβάσεις που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την

πώληση ή άλλη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων· ιδίως, δεν

καλύπτονται οι συναλλαγές που έχουν ως στόχο την απόκτηση χρηµατικών ποσών ή

κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς.

(36) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών µόνον εφόσον η παροχή

υπηρεσιών βασίζεται σε σύµβαση.

(37) ∆υνάµει του άρθρου 163 της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογικής

ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα µέσα ενίσχυσης των επιστηµονικών και τεχνολογικών

βάσεων της κοινοτικής βιοµηχανίας και το άνοιγµα των συµβάσεων υπηρεσιών βοηθά στην

επίτευξη του στόχου αυτού. Η συγχρηµατοδότηση προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης δεν

θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία· εποµένως, δεν καλύπτονται από την

παρούσα οδηγία οι συµβάσεις έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες οι καρποί των

οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της

ιδίας δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η παροχή υπηρεσιών αµείβεται εξ ολοκλήρου από τον

αναθέτοντα φορέα.
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(38) Θα ενηµερωθεί εάν εκδοθούν και άλλες αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 πριν από την

έκδοση της παρούσας οδηγίας. Προκειµένου να αποφευχθεί η διάδοση ειδικών καθεστώτων

που ισχύουν αποκλειστικά σε ορισµένους τοµείς, θα πρέπει το ειδικό καθεστώς που ισχύει

σήµερα και το οποίο έχει δηµιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ και του

άρθρου 12 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης,

εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων1, όσον αφορά τους φορείς που

εκµεταλλεύονται µια γεωγραφική περιοχή για σκοπούς αναζήτησης ή εξόρυξης πετρελαίου,

αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων, να αντικατασταθεί από µια γενική διαδικασία

που να επιτρέπει την απαλλαγή των τοµέων που είναι απευθείας εκτεθειµένοι στον

ανταγωνισµό. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλισθεί ότι αυτό θα γίνει µε την επιφύλαξη της

απόφασης 93/676/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης ∆εκεµβρίου 1993, µε την οποία θεσπίζεται

ότι η εκµετάλλευση γεωγραφικών περιοχών µε σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου

ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται στις Κάτω Χώρες ως δραστηριότητα αναφερόµενη στο

άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) σηµείο i) της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του Συµβουλίου και

ότι οι φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται στις Κάτω Χώρες ότι

απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων κατά την έννοια του άρθρου 2,

παράγραφος 3, στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας2, της απόφασης 97/367/ΕΚ της Επιτροπής,

της 30ής Μαΐου 1997, µε την οποία διαπιστώνεται ότι η εκµετάλλευση µιας συγκεκριµένης

γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου ή  αερίου

δεν αποτελεί στο Ηνωµένο Βασίλειο  δραστηριότητα αναφερόµενη στο άρθρο 2, παράγραφος

2, στοιχείο β), σηµείο i) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ότι δεν θεωρείται ότι οι

φορείς που επιδίδονται σε τέτοια δραστηριότητα στο Ηνωµένο Βασίλειο  απολαύουν ειδικών

ή αποκλειστικών δικαιωµάτων κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3, στοιχείο β) της

εν λόγω οδηγίας3, και της απόφασης 2002/205/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, σε

συνέχεια της αίτησης της Αυστρίας να προσφύγει στο εξαιρετικό καθεστώς που προβλέπεται

στο άρθρο 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ4.

                                                
1 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.
2 ΕΕ L 316 της 17.12.1993, σ. 41.
3 ΕΕ L 156 της 13.6.1997, σ. 55.
4 ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 31.
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(39) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στις συµβάσεις που επιτρέπουν τη

διεξαγωγή δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 3 έως 7, ούτε στους διαγωνισµούς

µελετών που διοργανώνονται για τη διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας, εάν στο κράτος

µέλος στο οποίο ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειµένη στον

ανταγωνισµό σε αγορές όπου η πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη. Θα πρέπει λοιπόν να

θεσπισθεί µια διαδικασία που να εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς τους οποίους καλύπτει η

παρούσα οδηγία, η οποία θα επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα ενός

ανοίγµατος στον ανταγωνισµό, στο παρόν ή στο µέλλον. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να

παρέχει ασφάλεια δικαίου στους ενδιαφερόµενους φορείς και µια κατάλληλη διαδικασία

λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας, σε σύντοµες προθεσµίες, να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη

εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στον τοµέα αυτόν.

(40) Η απευθείας έκθεση στον ανταγωνισµό θα πρέπει να αξιολογείται βάσει αντικειµενικών

κριτηρίων, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών του σχετικού τοµέα. Η

εφαρµογή της προσήκουσας κοινοτικής νοµοθεσίας για το άνοιγµα ενός συγκεκριµένου

τοµέα ή ενός µέρους του, θεωρείται επαρκές τεκµήριο ελεύθερης πρόσβασης στην εν λόγω

αγορά. Η προαναφερόµενη προσήκουσα νοµοθεσία θα πρέπει να επισηµαίνεται σε

Παράρτηµα το οποίο µπορεί να ενηµερώνει η Επιτροπή. Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε µια

συγκεκριµένη αγορά δεν απορρέει από την κοινοτική νοµοθεσία, θα πρέπει να

καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη, εκ του νόµου και εκ των πραγµάτων.

Προς το σκοπό αυτό, η εφαρµογή, από ένα κράτος µέλος, µιας οδηγίας, όπως η οδηγία

94/22/ΕΚ,  που ανοίγει συγκεκριµένο τοµέα στον ανταγωνισµό για άλλον τοµέα, όπως ο

τοµέας του άνθρακα, αποτελεί ένα γεγονός το οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τους

σκοπούς του άρθρου 30.
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(41) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές θα πρέπει να επιτρέπουν το

άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών που να αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των

τεχνικών λύσεων. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ορίζονται οι τεχνικές

προδιαγραφές ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και επιδόσεις και, σε περίπτωση

παραποµπής στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, οι αναθέτοντες

φορείς θα πρέπει να εξετάζουν προσφορές βασιζόµενες σε άλλες ισοδύναµες λύσεις, οι

οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και είναι ισοδύναµες ως προς την ασφάλεια. Για

την απόδειξη της ισοδυναµίας, οι προσφέροντες θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν

κάθε αποδεικτικό µέσο. Οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να δύνανται να αιτιολογούν κάθε

απόφαση για τη µη ύπαρξη ισοδυναµίας.

Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυµούν να ορίσουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις

τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριµένης σύµβασης, δύνανται να ορίζουν τα περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά και/ή τις ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οµάδων προϊόντων ή των

υπηρεσιών. Μπορούν, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι, να χρησιµοποιούν κατάλληλες

προδιαγραφές που ορίζονται στα οικολογικά σήµατα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα,

τα (πολυ) εθνικά οικολογικά σήµατα ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, εφόσον οι

απαιτήσεις για το σήµα αναπτύσσονται και εγκρίνονται µε βάση επιστηµονικές πληροφορίες

και µέσω µιας διαδικασίας στην οποία µπορούν να συµµετέχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη,

όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανοµείς ή οι

περιβαλλοντικές οργανώσεις, και εφόσον τα σήµατα είναι προσιτά και διαθέσιµα για όλα τα

ενδιαφερόµενα µέρη.

(42) Προκειµένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά των

δηµόσιων συµβάσεων, συνιστάται να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά µε την υποεργολαβία.
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(43) Οι όροι εκτέλεσης µιας σύµβασης είναι συµβατοί προς την παρούσα οδηγία εφόσον δεν
εισάγουν άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις και εφόσον ανακοινώνονται στην προκήρυξη που
χρησιµοποιείται ως µέσο πρόσκλησης διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Μπορούν, ιδίως, να έχουν ως αντικείµενο την ενθάρρυνση της επιτόπιας επαγγελµατικής
κατάρτισης, την απασχόληση ατόµων µε ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέµηση
της ανεργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν να αναφέρονται, παραδείγµατος
χάριν, οι υποχρεώσεις � εφαρµοστέες κατά την εκτέλεση της σύµβασης � για την πρόσληψη
µακροχρόνια ανέργων ή για την εφαρµογή δράσεων κατάρτισης για τους ανέργους ή τους
νέους, για την ουσιαστική τήρηση των διατάξεων των θεµελιωδών συµβάσεων της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ), σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή στο
εθνικό δίκαιο, και για την πρόσληψη ενός αριθµού ατόµων µε αναπηρίες που να υπερβαίνει
όσα απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο.

(44) Κατά την εκτέλεση µιας σύµβασης, εφαρµόζονται οι νόµοι, οι ρυθµίσεις και οι συλλογικές
συµβάσεις, τόσο εθνικές όσο και κοινοτικές, που ισχύουν στον τοµέα κοινωνικής προστασίας
και ιατροϋγειονοµικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί καθώς επίσης
και η εφαρµογή τους είναι συµβατοί προς το κοινοτικό δίκαιο. Στις διασυνοριακές
περιπτώσεις, όπου οι εργαζόµενοι από ένα κράτος µέλος παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος
µέλος για την εκτέλεση µιας σύµβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών1, αναφέρει τους ελάχιστους όρους που πρέπει να τηρούνται
στη χώρα υποδοχής έναντι αυτών των αποσπασµένων εργαζοµένων.

Εφόσον το εθνικό δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η µη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών
µπορεί να θεωρείται σοβαρό παράπτωµα ή παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας εκ
µέρους του αφορώµενου οικονοµικού φορέα, που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό του από τη διαδικασία ανάθεσης µιας σύµβασης.

                                                
1 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
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(45) Λαµβανοµένων υπόψη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς

και των απλουστεύσεων που µπορούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δηµοσιότητας των

συµβάσεων και της αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης, η χρήση

των ηλεκτρονικών µέσων ενδείκνυται να εξισωθεί µε τα κλασικά µέσα επικοινωνίας και

ανταλλαγής πληροφοριών. Στο µέτρο του δυνατού, το µέσο και η τεχνολογία που επιλέγονται

θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη.

(46) Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων εξοικονοµεί χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να

προβλεφθεί η µείωση των ελάχιστων προθεσµιών όταν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα,

υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσµίες συµβιβάζονται µε τον συγκεκριµένο τρόπο

διαβίβασης που προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το

σωρευτικό αποτέλεσµα των πιθανών αυτών µειώσεων δεν οδηγεί σε εξαιρετικά σύντοµες

προθεσµίες.

(47) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές1 και η

οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου

2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του

ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά2, θα πρέπει, στο πλαίσιο της παρούσας

οδηγίας, να εφαρµόζονται στην ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών. Οι διαδικασίες

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και οι κανόνες που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς

µελετών απαιτούν ένα επίπεδο ασφάλειας και εµπιστευτικότητας ανώτερο από εκείνο που

απαιτείται από αυτές τις οδηγίες. Κατά συνέπεια, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής

των προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής και των αιτήσεων προεπιλογής καθώς και των

προγραµµάτων και σχεδίων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συµπληρωµατικές ειδικές

απαιτήσεις. Εξάλλου, η ύπαρξη συστηµάτων εθελοντικής πιστοποίησης µπορεί να αποτελέσει

ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που

παρέχονται από τους µηχανισµούς αυτούς.

                                                
1 ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
2 ΕΕ L 178 της 17.7.2002, σ. 1.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 23
DG C II    EL

(48) Είναι σκόπιµο οι συµµετέχοντες σε µια διαδικασία ανάθεσης συµβάσεως να ενηµερώνονται

σχετικά µε τις αποφάσεις για τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο ή για τη σύναψη σύµβασης ή για

την εγκατάλειψη της διαδικασίας εντός προθεσµιών οι οποίες να είναι αρκούντως σύντοµες

ούτως ώστε να µην καθίσταται αδύνατη η υποβολή αιτήσεων για αναθεώρηση· κατά

συνέπεια, η ενηµέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται το ταχύτερο δυνατό και, κατά γενικό

κανόνα, εντός 15 ηµερών µετά τη λήψη της απόφασης.

(49) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι θεσπίζουν κριτήρια επιλογής

στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθούν αντικειµενικούς κανόνες και

κριτήρια, ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι αντικειµενικά τα κριτήρια επιλογής στις κλειστές

διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. Οι εν λόγω αντικειµενικοί κανόνες και

κριτήρια, όπως και τα κριτήρια επιλογής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται απαραιτήτως

στάθµιση.

(50) Έχει σηµασία να λαµβάνεται υπόψη η νοµολογία του ∆ικαστηρίου στις περιπτώσεις που ένας

οικονοµικός φορέας επικαλείται τις οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές ή τεχνικές ικανότητες

άλλων φορέων, ανεξάρτητα από τη νοµική φύση της σχέσης που τον συνδέει µε τους φορείς

αυτούς, προς πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή, στην περίπτωση συστηµάτων προεπιλογής,

προς υποστήριξη της αιτήσεως προεπιλογής. Στην τελευταία περίπτωση, ο οικονοµικός

φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι σχετικοί πόροι θα είναι πράγµατι στη διάθεσή του για

ολόκληρο το διάστηµα ισχύος της προεπιλογής. Προς το σκοπό της προεπιλογής, ένας

αναθέτων φορέας µπορεί συνεπώς να προσδιορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων που πρέπει να

πληρούνται, ιδίως, παραδείγµατος χάριν όταν ο οικονοµικός φορέας επικαλείται τη

χρηµατοοικονοµική κατάσταση άλλου φορέα, µπορεί να απαιτεί να ευθύνεται ο φορέας

αυτός, εν ανάγκη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
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Τα συστήµατα προεπιλογής θα πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε αντικειµενικούς κανόνες

και κριτήρια, τα οποία, κατ� επιλογή των αναθετόντων φορέων, µπορούν να αφορούν τις

ικανότητες των οικονοµικών φορέων και/ή τα χαρακτηριστικά των έργων, προµηθειών ή

υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστηµα. Προς το σκοπό της προεπιλογής, οι

αναθέτοντες φορείς µπορούν να πραγµατοποιούν οι ίδιοι δοκιµές προκειµένου να αξιολογούν

τα χαρακτηριστικά των σχετικών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τη

λογιστική και την ασφάλεια.

(51) Οι κοινοτικοί κανόνες οι σχετικοί µε την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων, των
πιστοποιητικών ή των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων, θα πρέπει να εφαρµόζονται
όταν πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή συγκεκριµένων προσόντων για να επιτραπεί η
συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή σε διαγωνισµό µελετών.

(52) Σε κατάλληλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εφαρµογή µέτρων ή συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά την εκτέλεση της  σύµβασης, αιτιολογείται από τη φύση
των έργων και/ή των υπηρεσιών, είναι δυνατόν να απαιτείται η εφαρµογή τέτοιων µέτρων ή
συστηµάτων. Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής
τους σύµφωνα µε  κοινοτικές πράξεις ,όπως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 (ΕΜΑS)1,
µπορούν να καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονοµικού φορέα να εκτελέσει τη
σύµβαση. Εξάλλου, η περιγραφή, εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, των µέτρων που
εφαρµόζει ώστε να διασφαλίσει ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα
πρέπει να γίνεται δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό µέσο των καταγεγραµµένων
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών, σε κοινοτικό σύστηµα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114, 24.4.2002, σ. 1).
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(53) Η ανάθεση συµβάσεων σε οικονοµικούς φορείς που έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική
οργάνωση ή έχουν καταδικασθεί για δωροδοκία ή απάτη εις βάρος των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, θα πρέπει να αποφεύγεται. ∆εδοµένου ότι οι αναθέτοντες φορείς που δεν
είναι αναθέτουσες αρχές, είναι δυνατόν, εν προκειµένω, να µην έχουν πρόσβαση σε
αδιάσειστα στοιχεία, είναι σκόπιµο να δοθεί σε αυτούς τους αναθέτοντες φορείς η
δυνατότητα να αποφασίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων αποκλεισµού που απαριθµούνται
στο άρθρο 45, παράγραφος 1 της οδηγίας ../../ΕΚ. Η υποχρέωση εφαρµογής των διατάξεων
αυτών θα πρέπει, συνεπώς, να περιορισθεί µόνον στους αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές.

 Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητούν από τους αιτούντες

προεπιλογή, τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα και,

εφόσον αµφιβάλλουν σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των εν λόγω οικονοµικών

φορέων, δύνανται να ζητούν τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών του συγκεκριµένου

κράτους µέλους. Ο αποκλεισµός αυτών των οικονοµικών φορέων θα πρέπει να

πραγµατοποιείται µόλις περιέρχεται στη γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση σχετικά µε

τα προαναφερόµενα αδικήµατα η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και έχει

ισχύ δεδικασµένου.

Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η µη τήρηση της περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας περί συµβάσεων όσον αφορά τις αθέµιτες συµπράξεις, η οποία

έχει διαπιστωθεί µε τελεσίδικη απόφαση ή µε απόφαση έχουσα ισοδύναµα αποτελέσµατα,

µπορεί να θεωρείται ως παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας ή σοβαρό παράπτωµα

εκ µέρους του οικονοµικού φορέα.
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(54) Η σύµβαση πρέπει να ανατίθεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την

τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της

ίσης µεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών κάτω από όρους

πραγµατικού ανταγωνισµού. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή η εφαρµογή δύο

κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι «της χαµηλότερης τιµής» και «της πλέον συµφέρουσας από

οικονοµική άποψη προσφοράς».

Προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης κατά την ανάθεση

συµβάσεως, θα πρέπει να θεσπισθεί η υποχρέωση � που καθιερώνεται από τη νοµολογία �

προς εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας ώστε να µπορούν όλοι οι προσφέροντες να

ενηµερώνονται σωστά σχετικά µε τα κριτήρια και τις διευθετήσεις που εφαρµόζονται για τον

εντοπισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Εναπόκειται,

συνεπώς, στους αναθέτοντες φορείς να δηλώνουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης και τη

σχετική στάθµιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια εγκαίρως, ώστε οι

προσφέροντες να τα γνωρίζουν κατά την κατάρτιση των προσφορών τους. Οι αναθέτοντες

φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση αναφοράς της σχετικής στάθµισης των

κριτηρίων για την ανάθεση της σύµβασης, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όταν δεν

είναι δυνατή η εκ των προτέρων στάθµιση, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της σύµβασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των

κριτηρίων.
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Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν τη σύµβαση στην πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά, θα πρέπει να αξιολογούν τις προσφορές προκειµένου να

προσδιορίζουν εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής. Για τον σκοπό αυτό,

θα πρέπει να καθορίζουν τα οικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία, στο σύνολό τους,

αναµένεται να επιτρέψουν τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη

προσφοράς για την αναθέτουσα αρχή. Ο καθορισµός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του

αντικειµένου της σύµβασης, στο µέτρο που τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση

του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζει κάθε προσφορά σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης,

όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη µέτρηση της σχέσης ποιότητας/τιµής

κάθε προσφοράς. Για τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης, τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης

πρέπει να επιτρέπουν τη σύγκριση των προσφορών και την αντικειµενική αξιολόγησή τους. Εάν

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τα οικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης,

όπως εκείνα που αφορούν την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, µπορούν να

επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχετικής δηµόσιας αρχής,

όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της σύµβασης. Με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις, ένας

αναθέτων φορέας µπορεί να χρησιµοποιεί ορισµένα κριτήρια για την ικανοποίηση κοινωνικών

απαιτήσεων, ιδίως όσων ανταποκρίνονται στις ανάγκες, σύµφωνα µε τη συγγραφή υποχρεώσεων,

κατηγοριών πληθυσµού οι οποίες µειονεκτούν ιδιαίτερα και στις οποίες ανήκουν οι

δικαιούχοι/χρήστες των έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της

σύµβασης.
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(55) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την εφαρµογή εθνικών διατάξεων που

διέπουν την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν αρχιτέκτονες,

µηχανικοί ή δικηγόροι.

(56) Ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί

καθορισµού των κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες1, θα

πρέπει να εφαρµόζεται στον υπολογισµό των προθεσµιών που προβλέπονται στην παρούσα

οδηγία.

(57) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάµενες διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας και των

κρατών µελών της και εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων της

συνθήκης, ιδίως των άρθρων 81 και 86.

(58) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίξει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις

προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής της οδηγίας 93/38/ΕΚ που

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΧΙV.

(59) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή2,

                                                
1 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Πίνακας περιεχοµένων

ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συµβάσεις και

για τους διαγωνισµούς µελετών

Κεφάλαιο Ι Βασικοί όροι

΄Αρθρο 1 Ορισµοί

Κεφάλαιο ΙΙ Ορισµός των δραστηριοτήτων και φορέων που

καλύπτονται

Τµήµα 1 Φορείς

΄Αρθρο 2 Αναθέτοντες φορείς

Τµήµα 2 ∆ραστηριότητες που καλύπτονται

΄Αρθρο 3 Αέριο, θερµότητα και ηλεκτρισµός

΄Αρθρο 4 ΄Υδωρ

΄Αρθρο 5 Υπηρεσίες µεταφορών

΄Αρθρο 6 Ταχυδροµικές υπηρεσίες

΄Αρθρο 7 ∆ιατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη, και συλλογή

πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στέρεων

καυσίµων καθώς και διατάξεις για τους λιµένες και

τους αερολιµένες

΄Αρθρο 8 Κατάλογοι αναθετόντων φορέων

΄Αρθρο 9 Συµβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

Κεφάλαιο ΙΙΙ Γενικές αρχές

΄Αρθρο 10 Αρχές για την ανάθεση των συµβάσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις

Κεφάλαιο Ι Γενικές διατάξεις

΄Αρθρο 11 Οικονοµικοί φορείς

΄Αρθρο 12 ΄Οροι που αφορούν τις συµφωνίες που έχουν

συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού

Εµπορίου

΄Αρθρο 13 Εχεµύθεια

΄Αρθρο 14 Συµφωνίες-πλαίσιο

΄Αρθρο 15 ∆υναµικά συστήµατα αγορών

Κεφάλαιο ΙΙ ∆ιατάξεις περί κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων

Τµήµα Ι Κατώτατα όρια

΄Αρθρο 16 Κατώτατα όρια των συµβάσεων
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Άρθρο 17 Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των

συµβάσεων, των συµφωνιών-πλαίσιο και των

δυναµικών συστηµάτων αγορών

Τµήµα 2 Συµβάσεις και συµβάσεις παραχώρησης καθώς και

συµβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

Υποδιαίρεση 1 Υποδιαίρεση 1

΄Αρθρο 18 Συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Υποδιαίρεση 2 Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες

φορείς και όλα τα είδη συµβάσεων

΄Αρθρο 19 Συµβάσεις που συνάπτονται µε σκοπό τη

µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους

΄Αρθρο 20 Συµβάσεις που συνάπτονται µε άλλους σκοπούς από

την άσκηση µιας από τις οριζόµενες δραστηριότητες

ή για την άσκηση µιας τέτοιας δραστηριότητας σε

τρίτη χώρα

΄Αρθρο 21 Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν

ειδικά µέτρα ασφαλείας

΄Αρθρο 22 Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών

κανόνων

΄Αρθρο 23α Συµβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεµένη

επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα

που συµµετέχει σε κοινοπραξία

Υποδιαίρεση 3 Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες

φορείς αλλά µόνο για τις συµβάσεις υπηρεσιών

΄Αρθρο 24 Συµβάσεις που αφορούν ορισµένες υπηρεσίες που

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας

΄Αρθρο 25 Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει

αποκλειστικού δικαιώµατος

Υποδιαίρεση 4 Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισµένους µόνον

αναθέτοντες φορείς
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΄Αρθρο 26 Συµβάσεις που συνάπτονται από ορισµένους

αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για

την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που

προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

Υποδιαίρεση 5 Συµβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς,

και διατάξεις σχετικά µε τις κεντρικές αρχές

προµηθειών καθώς και µε τον γενικό µηχανισµό

΄Αρθρο 27 Συµβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

΄Αρθρο 28α Παραχωρούµενες συµβάσεις

΄Αρθρο 29 Συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται

από κεντρικές αρχές προµηθειών

΄Αρθρο 30 ∆ιαδικασία για τον προσδιορισµό του κατά πόσον

δεδοµένη δραστηριότητα είναι απευθείας

εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό

Κεφάλαιο ΙΙΙ Κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών

΄Αρθρο 31 Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο

Παράρτηµα XVII A

΄Αρθρο 32 Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο

Παράρτηµα XVI B

΄Αρθρο 33 Μεικτές συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες

απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVII A και

υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα

XVII B

Κεφάλαιο ΙV Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή

υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύµβασης

΄Αρθρο 34 Τεχνικές προδιαγραφές

΄Αρθρο 35 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

΄Αρθρο 36 Εναλλακτικές προσφορές

΄Αρθρο 37 Υπεργολαβία

΄Αρθρο 38 ΄Οροι εκτέλεσης της σύµβασης

΄Αρθρο 39 Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία και την

προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από

τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών

εργασίας

Κεφάλαιο V ∆ιαδικασίες
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΄Αρθρο 40 Χρησιµοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών
διαδικασιών και διαδικασιών µε διαπραγµάτευση

Κεφάλαιο VI Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας
Τµήµα 1 ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων και των

γνωστοποιήσεων
΄Αρθρο 41 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις

για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής
΄Αρθρο 42 Προκηρύξεις που χρησιµοποιούνται ως µέσο

έναρξης διαγωνισµού
΄Αρθρο 43 Γνωστοποιήσεις για συµβάσεις που έχουν συναφθεί
΄Αρθρο 44 Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των

προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
Τµήµα 2 Προθεσµίες
΄Αρθρο 45 Προθεσµίες παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής

και παραλαβής των προσφορών
΄Αρθρο 46 Ανοικτές διαδικασίες : Συγγραφή υποχρεώσεων,

έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες
΄Αρθρο 47 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή

διαπραγµάτευσης
Τµήµα 3 Επικοινωνίες και ενηµέρωση
΄Αρθρο 48 Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
΄Αρθρο 49 Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των

υποψηφίων και των προσφερόντων
΄Αρθρο 50 Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις

συµβάσεις που έχουν συναφθεί
Κεφάλαιο VII ∆ιεξαγωγή της διαδικασίας
΄Αρθρο 51 Γενικές διατάξεις
Τµήµα 1 Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή
΄Αρθρο 52 Αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους

διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς
όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιµές και
τα αποδεικτικά στοιχεία

΄Αρθρο 53 Συστήµατα προεπιλογής
΄Αρθρο 54 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Τµήµα 2 Ανάθεση των συµβάσεων
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΄Αρθρο 55 Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
΄Αρθρο 56 Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών
΄Αρθρο 57 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
Τµήµα 3 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής

τρίτων χωρών και σχέσεις µε τις χώρες αυτές
΄Αρθρο 58 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής

τρίτων χωρών
΄Αρθρο 59 Σχέσεις µε τρίτες χώρες στον τοµέα των

δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Κανόνες που ισχύουν για τους διαγωνισµούς

µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών
΄Αρθρο 60 Γενική διάταξη
΄Αρθρο 61 Κατώτατα όρια
΄Αρθρο 62 ∆ιαγωνισµοί µελετών που εξαιρούνται
΄Αρθρο 63 Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας
΄Αρθρο 64 Μέσα επικοινωνίας
΄Αρθρο 65 ∆ιοργάνωση διαγωνισµών, µελετών, επιλογή

των συµµετεχόντων και κριτική επιτροπή
΄Αρθρο 66 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
ΤΙΤΛΟΣ ΙV Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές

αρµοδιότητες και τελικές διατάξεις
΄Αρθρο 67 Στατιστικές υποχρεώσεις
΄Αρθρο 68 ∆ιαδικασία επιτροπής
΄Αρθρο 69 Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων
΄Αρθρο 70 Τροποποιήσεις
΄Αρθρο 71 Εφαρµογή
΄Αρθρο 72 Κατάργηση
΄Αρθρο 73 ΄Εναρξη ισχύος
΄Αρθρο 74 Αποδέκτες
Παράρτηµα Ι Αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της

µεταφοράς και της διανοµής αερίου ή
θερµότητας
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Παράρτηµα ΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της παραγωγής,

της µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού

Παράρτηµα ΙΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της παραγωγής,

της µεταφοράς ή της διανοµής πόσιµου ύδατος

Παράρτηµα ΙVI Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των

σιδηροδροµικών υπηρεσιών

Παράρτηµα VII Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των µεταφορών µε

αστικό σιδηρόδροµο, τραµ, τρόλεϋ ή λεωφορείο

Παράρτηµα VIα Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των ταχυδροµικών

υπηρεσιών

Παράρτηµα IVII Αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της αναζήτησης

και άντλησης πετρελαίου και αερίου

Παράρτηµα VΙΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της αναζήτησης

και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών

καυσίµων

Παράρτηµα ΙΧ Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των εγκαταστάσεων

θαλάσσιου λιµένα, λιµένα εσωτερικού πλωτού

δικτύου ή άλλου τερµατικού σταθµού

Παράρτηµα X Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των εγκαταστάσεων

αερολιµένα

Παράρτηµα ΧΙ Κατάλογος της κοινοτικής νοµοθεσίας που

αναφέρεται στο άρθρο 30, παράγραφος 3

Παράρτηµα ΧΙΙ Κατάλογος των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο

β)

Παράρτηµα ΧΙΙΙ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις

προκηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων
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Παράρτηµα ΧIV Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην

προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής

Παράρτηµα ΧIV A Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην

περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

Παράρτηµα ΧΙV B Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στη

γνωστοποίηση της δηµοσίευσης περιοδικής

ενδεικτικής προκήρυξης για «προφίλ αγοραστή» που

δεν χρησιµοποιείται ως µέσο πρόσκλησης σε

διαγωνισµό

Παράρτηµα ΧVI Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στη

γνωστοποίηση σύναψης συµβάσεων

Παράρτηµα XVII A Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 31

Παράρτηµα XVII B Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 32

Παράρτηµα XVIII Υπηρεσίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις

προκηρύξεις διαγωνισµών µελετών

Παράρτηµα ΧΙΧ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνει η

γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των

διαγωνισµών µελετών

Παράρτηµα ΧΙΧ Χαρακτηριστικά σχετικά µε τη δηµοσίευση

Παράρτηµα ΧΧΙ Ορισµός ορισµένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτηµα ΧΧΙΙ Συνοπτικός πίνακας των προθεσµιών που

προβλέπονται στο άρθρο 45

Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ Απαιτήσεις σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής

παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων

συµµετοχής, των αιτήσεων προεπιλογής καθώς και

των σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς

Παράρτηµα ΧΧIV Προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και

εφαρµογής

Παράρτηµα ΧΧIV Πίνακας αντιστοιχίας

,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 36
DG C II    EL

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Βασικοί όροι

Άρθρο 1

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ορισµοί που παρατίθενται στο

παρόν άρθρο:

2. (α) Ως «συµβάσεις προµηθειών, έργων και υπηρεσιών», νοούνται συµβάσεις εξ επαχθούς

αιτίας που συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες

φορείς, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και ενός ή περισσοτέρων

εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών.

(β) Ως «συµβάσεις έργων», νοούνται συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο είτε την

εκτέλεση είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από

τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα ΧΙΙ δραστηριότητες ή ενός έργου είτε ακόµη την

πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις

επακριβώς οριζόµενες από τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το

αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού που

προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία.
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(γ) Ως «συµβάσεις προµηθειών», νοούνται συµβάσεις πλην αυτών του στοιχείου β), οι

οποίες έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη

µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων.

Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων και καλύπτει,

παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «σύµβαση

προµηθειών».

(δ) Ως «συµβάσεις υπηρεσιών», νοούνται συµβάσεις πλην των συµβάσεων έργων ή

προµηθειών, που έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών , οι οποίες

αναφέρονται στο Παράρτηµα XVΙI.

Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την

έννοια του Παραρτήµατος XVΙI, θεωρείται ως «σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία

των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που

περιλαµβάνονται στη σύµβαση.

Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του

Παραρτήµατος XVIΙ και η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται

στο Παράρτηµα XIΙ παρά µόνο παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της

σύµβασης, θεωρείται ως «σύµβαση υπηρεσιών».

3. (α) Ως «σύµβαση παραχώρησης έργων», νοείται µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια

χαρακτηριστικά µε µια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό

αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε

στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.

(β) Ως «σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών», νοείται µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα

ίδια χαρακτηριστικά µε µια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το

εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης

της υπηρεσίας είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.
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4. Ως «συµφωνία-πλαίσιο», νοείται µια συµφωνία συναφθείσα µεταξύ ενός ή περισσοτέρων από

τους αναθέτοντες φορείς που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και ενός ή περισσότερων

οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τους όρους που διέπουν τις συµβάσεις που

πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και,

κατά περίπτωση, τις προβλεπόµενες ποσότητες.

5. Ως «δυναµικό σύστηµα αγορών», νοείται µια καθ� ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για

αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά

ικανοποιούν τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα, είναι περιορισµένη χρονικώς και ανοικτή καθ�

όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει

υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

6. Ως «ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» νοείται µια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε

έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων µειωµένων τιµών και/ή νέων αξιών ορισµένων

από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση

των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατη επεξεργασία.

7. «Εργολήπτης», «προµηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο ή αναθέτων φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή β) ή µια

κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων και/ή φορέων που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση

εργασιών και/ή έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

Με τον όρο «οικονοµικός φορέας» καλύπτονται ταυτόχρονα οι έννοιες «εργολήπτης»,

«προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών». Χρησιµοποιείται µόνο για λόγους απλούστευσης του

κειµένου.

Ως «προσφέρων», νοείται ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει προσφορά και ως «υποψήφιος»

εκείνος που ζητεί πρόσκληση συµµετοχής σε διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση.
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8. Ως «κεντρική αρχή προµηθειών», νοείται µια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του

άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή µια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1,

παράγραφος 9, της οδηγίας 2000/000/ΕΚ, η οποία :

- αποκτά προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς, ή

- αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες

που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς.

9. Ως «ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες µε διαπραγµάτευση»,

νοούνται οι διαδικασίες σύναψης που εφαρµόζουν οι αναθέτοντες φορείς και όπου :

(α) όσον αφορά τις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να

υποβάλει προσφορά,

(β) όσον αφορά τις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητεί να

συµµετάσχει και µόνο οι υποψήφιοι που καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα µπορούν να

υποβάλλουν προσφορά,

(γ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, ο αναθέτων φορέας απευθύνεται στους

οικονοµικούς φορείς της επιλογής του και διαπραγµατεύεται τους όρους της σύµβασης µε

έναν ή περισσότερους από αυτούς,

δ) ως «διαγωνισµοί µελετών», νοούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα

να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής, των

έργων πολιτικού µηχανικού ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων, σχέδιο ή µελέτη

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

βραβείων.
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10. Η έκφραση «γραπτώς», σηµαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών που µπορεί να διαβάζεται,

να αναπαράγεται και, στη συνέχεια, να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό είναι δυνατόν να

περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

11. Ως «ηλεκτρονικό µέσο», νοείται ένα µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό

επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων, τα

οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη απόδοση, µε ραδιοκύµατα,

µε οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.

12. Το «Κοινό Λεξιλόγιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις» (CPV - Common Procurement

Vocabulary) ορίζει την ονοµατολογία αναφοράς που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία

θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. .../.., της            , του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις.1, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την

αντιστοιχία µε τις άλλες υφιστάµενες ονοµατολογίες.

Σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών ως προς το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, λόγω

ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας NACE που

χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα ΧΙ ή µεταξύ της ονοµατολογίας CPV και της ονοµατολογίας CPC

(προσωρινή µορφή) που χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα XVΙI, Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η

ονοµατολογία NACE ή η ονοµατολογία CPC.

                                                
1 Βλ. σελ. ....... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΤΜΗΜΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 2

Αναθέτοντες φορείς

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) «αναθέτουσες αρχές» : το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές, οι οργανισµοί δηµοσίου

δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από τις προαναφερόµενες αρχές ή οργανισµούς

δηµοσίου δικαίου.

Θεωρείται ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου» κάθε οργανισµός, ο οποίος :

- έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που

δεν εµπίπτουν στο βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα,

- έχει νοµική προσωπικότητα, και
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- του οποίου η δραστηριότητα χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος

ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή του

οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς ή

περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του

εποπτικού συµβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου,

(β) «δηµόσια επιχείρηση» : κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να

ασκούν άµεσα ή έµµεσα καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηµατοδοτική

συµµετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση.

Η καθοριστική αυτή επιρροή εκ µέρους των αναθετουσών αρχών τεκµαίρεται όταν οι εν

λόγω αρχές, έµµεσα ή άµεσα :

- κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή

- διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει

εκδώσει η επιχείρηση, ή

- µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι :

(α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις και ασκούν µια από τις δραστηριότητες που

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7,
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(β) εάν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, µεταξύ των

δραστηριοτήτων τους, µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα

άρθρα 3 έως 7 και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων χορηγουµένων από

αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα είναι τα

δικαιώµατα που χορηγούνται από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, µέσω νοµοθετικής, κανονιστικής

ή διοικητικής διάταξης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους

φορείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 3 έως 7 και να θίγεται ουσιωδώς η

δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή.

Τµήµα 2

∆ραστηριότητες που καλύπτονται

Άρθρο 3

Αέριο, θερµότητα και ηλεκτρισµός

1. Όσον αφορά το αέριο και τη θερµότητα, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις ακόλουθες

δραστηριότητες :

(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, ή

(β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε αέριο ή θερµότητα.
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2. Η τροφοδότηση µε αέριο ή θερµότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο

κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά

την έννοια της παραγράφου 1, όταν :

(α) η παραγωγή αερίου ή θερµότητας από τον ενδιαφερόµενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο

αποτέλεσµα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του

παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 4 έως 7, και

(β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου αποβλέπει µόνο στην οικονοµική εκµετάλλευση της

παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, µε βάση

το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.

3. Όσον αφορά τον ηλεκτρισµό, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις ακόλουθες

δραστηριότητες :

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

υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού, ή

(β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε ηλεκτρισµό.

4. Η τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο

κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά

την έννοια της παραγράφου 3, όταν :

(α) η παραγωγή ηλεκτρισµού από τον ενδιαφερόµενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του

είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3

του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 4 έως 7, και
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(β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα

και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, µε βάση το µέσο

όρο των τριών τελευταίων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 4

Ύδωρ

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες :

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

υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής πόσιµου ύδατος, ή

(β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε πόσιµο ύδωρ.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης στις συµβάσεις που συνάπτονται ή στους

διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόµενη

στην παράγραφο 1, και τα οποία :

(α) συνδέονται µε έργα υδραυλικής µηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον

ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασµό µε πόσιµο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του

συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή

αποστράγγισης, ή

(β) συνδέονται µε την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων.
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3. Η τροφοδότηση µε πόσιµο ύδωρ δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο

κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται ως δραστηριότητα

κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν :

(α) η παραγωγή πόσιµου ύδατος από τον ενδιαφερόµενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του

είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7, και

(β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα

και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιµου ύδατος του φορέα, µε βάση το

µέσο όρο των τριών προηγουµένων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 5

Υπηρεσίες µεταφορών

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάθεση ή την

εκµετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τοµείς των µεταφορών µε

σιδηρόδροµο, αυτόµατα συστήµατα, τραµ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.

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

µε τους όρους που ορίζονται από την αρµόδια αρχή κράτους µέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις

ακολουθητέες διαδροµές, τη διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της

υπηρεσίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες

µεταφορών µε λεωφορείο, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

93/38/ΕΟΚ δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 4 αυτής.
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Άρθρο 6

Ταχυδροµικές υπηρεσίες

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή

ανατιθέµενων κατ� αποκλειστικότητα ταχυδροµικών υπηρεσιών ή, µε βάση τις προϋποθέσεις της

παραγράφου 2, στοιχείο δ), επικουρικών ταχυδροµικών υπηρεσιών.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και µε την επιφύλαξη της οδηγίας 97/67/ΕΚ,

νοούνται ως :

(α) «ταχυδροµικό αντικείµενο» : αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό

την τελική του µορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν,

π.χ., πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες, περιοδικά και

ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν αντικείµενα µε ή χωρίς εµπορική αξία, ανεξάρτητα από

το βάρος τους,

(β) «ανατιθέµενες κατ� αποκλειστικότητα ταχυδροµικές υπηρεσίες» : υπηρεσίες που συνίστανται

στη συλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων, οι οποίες

ανατίθενται ή µπορούν να ανατεθούν κατ� αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας

97/67/ΕΚ,
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(γ) «άλλες ταχυδροµικές υπηρεσίες» : υπηρεσίες, εκτός των αναφεροµένων στο στοιχείο β), που

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

(δ) «επικουρικές ταχυδροµικές υπηρεσίες» : υπηρεσίες παρεχόµενες στους κατωτέρω τοµείς :

- υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και

µεταγενέστερες της αποστολής, όπως «mailroom management services»),

- υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που συνδέονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και

παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (περιλαµβανοµένης της ασφαλούς

διαβίβασης κωδικοποιηµένων εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, της διαχείρισης

διευθύνσεων και της διαβίβασης συστηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),

- υπηρεσίες συνδεόµενες µε ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν περιλαµβάνονται στο

στοιχείο α), όπως το διαφηµιστικό ταχυδροµείο χωρίς συγκεκριµένο παραλήπτη,

- χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήµατος

XVIΙ A και στο άρθρο 24, στοιχείο γ), συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ταχυδροµικών

ενταλµάτων πληρωµής και των ταχυδροµικών µεταφορών πιστώσεων,

- φιλοτελικές υπηρεσίες, και

- υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση

και/ή την εναποθήκευση µε άλλα µη ταχυδροµικά καθήκοντα),

εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδροµικές υπηρεσίες

κατά την έννοια των στοιχείων (β) ή (γ) και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που

προβλέπονται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε

αυτά τα στοιχεία.
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Άρθρο 7

∆ιατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων

στερεών καυσίµων καθώς και διατάξεις για τους λιµένες και τους αερολιµένες

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες εκµετάλλευσης µιας γεωγραφικής περιοχής

µε σκοπό :

(α) την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών

καυσίµων, ή

(β) τη διάθεση αερολιµένων, θαλάσσιων λιµένων ή λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων

τερµατικών σταθµών µεταφορικών µέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάµιους

µεταφορείς.

Άρθρο 8

Κατάλογοι αναθετόντων φορέων

Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, απαριθµούνται κατά τρόπο µη

εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι έως ΙΧ. Τα κράτη µέλη

κοινοποιούν περιοδικά στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους καταλόγους τους.

Άρθρο 9

Συµβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

1. Σύµβαση για τη διεξαγωγή διάφορων δραστηριοτήτων ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν

για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κυρίως.
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Ωστόσο, η επιλογή ανάµεσα στη σύναψη µιας µόνο σύµβασης και τη σύναψη πολλών χωριστών

συµβάσεων δεν µπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας ή, ενδεχοµένως, της οδηγίας ../../ΕΚ.

2. Εάν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύµβαση υπόκειται στην

παρούσα οδηγία και η άλλη υπόκειται στην οδηγία ../../ΕΚ και εάν είναι αντικειµενικώς αδύνατον

να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύµβαση, η σύµβαση ανατίθεται

σύµφωνα µε την οδηγία ../../ΕΚ.

3. Εάν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύµβαση υπόκειται στην

παρούσα οδηγία και η άλλη δεν υπόκειται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία �/.../ΕΚ  και εάν

είναι αντικειµενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η

σύµβαση, η σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 10

Αρχές για την ανάθεση των συµβάσεων

Οι αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και

ενεργούν µε διαφάνεια.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Οικονοµικοί φορείς

1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει του δικαίου κράτους µέλους, στο οποίο

είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν µπορούν να

απορρίπτονται για τον λόγον µόνον ότι δυνάµει του δικαίου του κράτους µέλους στο οποίο

ανατίθεται η σύµβαση, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.

Εντούτοις, για τις συµβάσεις  έργων και υπηρεσιών καθώς και για τις συµβάσεις προµηθειών που

περιλαµβάνουν επιπλέον εργασίες και/ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν

να ζητείται από τα νοµικά πρόσωπα  να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις συµµετοχής

τους , τα ονόµατα και τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων στα οποία ανατίθεται

η εκτέλεση της σύµβασης.
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2. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή υποψηφιότητες.

Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν

να απαιτούν να έχουν οι οικονοµικοί φορείς συγκεκριµένη νοµική µορφή· ωστόσο, η επιλεγόµενη

κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή στο βαθµό

που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 12

Όροι που αφορούν τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου

Κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν

στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους µε εκείνους που παρέχουν στους οικονοµικούς φορείς

τρίτων χωρών κατ' εφαρµογήν της Συµφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διαβουλεύονται

περί των µέτρων εφαρµογής της συµφωνίας, στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ηµόσιων

Συµβάσεων.

Άρθρο 13

Εχεµύθεια

1. Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς

φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονοµικών φορέων και κατά την ανάθεση των

συµβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειµένου να

προστατεύσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.
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2. Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει το δικαίωµα των οικονοµικών φορέων να απαιτούν από τον

αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο στο οποίο αυτός υπόκειται, να σέβεται τον

εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που του παρέχουν·οι πληροφορίες αυτές µπορούν να

περιλαµβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των

προσφορών.

Άρθρο 14

Συµφωνίες-πλαίσιο

1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεωρούν συµφωνία-πλαίσιο, ως σύµβαση κατά την έννοια

του άρθρου 1, παράγραφος 2 και να εφαρµόζουν για την ανάθεσή της την παρούσα οδηγία.

2. Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συµφωνία-πλαίσιο σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία, µπορούν να εφαρµόζουν το άρθρο 40, παράγραφος 3, σηµείο i) όταν συνάπτουν συµβάσεις

που βασίζονται στη συµφωνία αυτή.

3. Όταν µια συµφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας, οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να εφαρµόζουν το άρθρο 40, παράγραφος 3, σηµείο i).

4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να προσφεύγουν στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά

κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισµό.

Άρθρο 15

∆υναµικά συστήµατα αγορών

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα οι αναθέτοντες φορείς να

προσφεύγουν σε δυναµικά συστήµατα αγορών.
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2. Για την εφαρµογή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν

τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της µέχρι την ανάθεση των συµβάσεων

στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος. Γίνονται δεκτοί στο σύστηµα όλοι οι προσφέροντες οι οποίοι

πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύµφωνη προς τη

συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόµενα συµπληρωµατικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές

µπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε στιγµή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη

συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρµογή του συστήµατος και τη σύναψη των συµβάσεων στο

πλαίσιο του συστήµατος, οι αναθέτοντες φορείς χρησιµοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά µέσα

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48, παράγραφοι 2 έως 5.

3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες

φορείς :

(α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναµικό σύστηµα

αγορών,

(β) διευκρινίζουν, µεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόµενων

αγορών που αποτελούν αντικείµενο αυτού του συστήµατος καθώς και όλες τις απαραίτητες

πληροφορίες που αφορούν το σύστηµα αγορών, το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό

εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης,

(γ) προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή

υποχρεώσεων και σε κάθε συµπληρωµατικό έγγραφο, ήδη από τη δηµοσίευση της

προκήρυξης έως τη λήξη του συστήµατος, και σηµειώνουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση

στο ∆ιαδίκτυο στην οποία µπορούν να µελετώνται αυτά τα έγγραφα.

4. Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ� όλη τη διάρκεια του δυναµικού συστήµατος αγορών,

τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά µε σκοπό να γίνει

δεκτός στο σύστηµα σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την

αξιολόγηση εντός µέγιστης προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών αρχοµένης από την υποβολή της

ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο να παρατείνουν την αξιολόγηση εφόσον, εν τω µεταξύ,

δεν έχει υπάρξει άλλος  διαγωνισµός.
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Ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα για τον οποίο γίνεται

λόγος στο πρώτο εδάφιο σχετικά µε την αποδοχή του στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή την

απόρριψη της ενδεικτικής του προσφοράς.

5. Κάθε συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµού. Πριν

από τον εν λόγω διαγωνισµό, οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν απλουστευµένη προκήρυξη

διαγωνισµού µε την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν

ενδεικτική προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, εντός προθεσµίας η οποία δεν µπορεί να

είναι µικρότερη από 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της απλουστευµένης προκήρυξης.

Οι αναθέτοντες φορείς προχωρούν στον  διαγωνισµό µόνο µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσµίας.

6. Οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστηµα

να υποβάλλουν προσφορά για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο

του συστήµατος. Για το σκοπό αυτόν, καθορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή των

προσφορών.

Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη

προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισηµαίνονται στην προκήρυξη

διαγωνισµού για την έναρξη εφαρµογής του δυναµικού συστήµατος αγορών. Τα κριτήρια αυτά

µπορούν, ενδεχοµένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η οποία αναφέρεται στο πρώτο

εδάφιο.

7. Η διάρκεια ενός δυναµικού συστήµατος αγορών δεν µπορεί να υπερβαίνει την τετραετία,

εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες.

Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστηµα κατά τρόπον ώστε να

εµποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό.

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ή οι συµµετέχοντες στο σύστηµα δεν µπορούν να

επιβαρύνονται µε έξοδα διεκπεραίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

Τµήµα 1 : Κατώτατα όρια

Άρθρο 16

Κατώτατα όρια των συµβάσεων

Εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου αποκλείονται µε βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα

άρθρα 19 έως 26 ή δυνάµει του άρθρου 30, σχετικά µε την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας η

παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις συµβάσεις, των οποίων η εκτιµώµενη αξία, χωρίς τον φόρο

προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ), ισούται µε ή υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια :

(α) 499 000 EUR για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών,

(β) 6 242 000 EUR για τις συµβάσεις έργων.

Άρθρο 17

Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων, των συµφωνιών-πλαίσιο και των

δυναµικών συστηµάτων αγορών

1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο

ποσό, εκτός ΦΠΑ, εκτιµώµενο από τον αναθέτοντα φορέα. Ο υπολογισµός αυτός λαµβάνει υπόψη

το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαιρέσεως ή

τυχόν ανανεώσεων της σύµβασης.
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Στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους

υποψηφίους ή προσφέροντες, λαµβάνει τα ποσά αυτά υπόψη του κατά τον υπολογισµό της

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.

2. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να καταστρατηγούν την  παρούσα οδηγία κατατέµνοντας

τα σχέδια έργων ή τις προτεινόµενες αγορές για την απόκτηση συγκεκριµένης ποσότητας

προµηθειών και/ή υπηρεσιών ή χρησιµοποιώντας ειδικές µεθόδους υπολογισµού της αξίας των

συµβάσεων.

3. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η εκτιµώµενη αξία που

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ του συνόλου των

συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας ή του συστήµατος.

4. Για τους σκοπούς του άρθρου 16, οι αναθέτοντες φορείς περιλαµβάνουν στην εκτιµώµενη

αξία των συµβάσεων έργων την αξία των εργασιών καθώς και όλων των προµηθειών ή υπηρεσιών

που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων, και τις  θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.

5. Η αξία των προµηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση µιας

συγκεκριµένης σύµβασης έργων δεν µπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύµβασης έργων,

µε αποτέλεσµα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προµηθειών ή υπηρεσιών από το πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

6. (α) Όταν προτεινόµενο έργο ή προτεινόµενη αγορά υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε

ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα,  λαµβάνεται υπόψη η

εκτιµώµενη συνολική αξία όλων αυτών των τµηµάτων.

Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που

καθορίζεται στο άρθρο 16, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σύναψη κάθε τµήµατος.
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Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή για

τα τµήµατα η εκτιµώµενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι µικρότερη των

80 000 EUR για τις υπηρεσίες και του 1 εκατοµµυρίου EUR για τα έργα, υπό τον όρο

ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της

συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.

(β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών προµηθειών µπορεί να οδηγήσει

σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα,  λαµβάνεται υπόψη η

εκτιµώµενη συνολική αξία όλων αυτών των τµηµάτων κατά την εφαρµογή του άρθρου 16.

Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων είναι ίση µε ή υπερβαίνει την αξία που

καθορίζεται στο άρθρο 16, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σύναψη κάθε τµήµατος.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρµογή αυτή για

τα τµήµατα η εκτιµώµενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι µικρότερη των

80 000 EUR, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν

υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων.

7. Όταν πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό

χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ο

υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης βασίζεται στα εξής :

(α) είτε στην πραγµατική συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου τύπου που έχουν

συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούµενου δωδεκαµήνου ή οικονοµικού έτους, ει δυνατόν

αναπροσαρµοσµένη ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ενδεχόµενες µεταβολές στις ποσότητες ή

στην αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης,
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(β) είτε στην εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το

δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,

εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.

8. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης που περιλαµβάνει ταυτοχρόνως

υπηρεσίες και προµήθειες  βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προµηθειών,

ανεξάρτητα από την επιµέρους αξία τους. Στον υπολογισµό αυτόν, περιλαµβάνεται η αξία των

εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

9. Όσον αφορά τις συµβάσεις προµηθειών που έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική

µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισµό της

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης  λαµβάνεται :

(α) για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, εάν ο χρόνος αυτός είναι δώδεκα µήνες ή λιγότερο, η

εκτιµώµενη συνολική αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, αν η διάρκεια αυτή υπερβαίνει

τους δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης

υπολειπόµενης αξίας,

(β) για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συµβάσεις των οποίων η διάρκεια δεν µπορεί να

προσδιορισθεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιασµένη επί 48.

10. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας συµβάσεων υπηρεσιών, λαµβάνονται υπόψη,

ανάλογα µε την περίπτωση, τα ακόλουθα ποσά :

(α) όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι

αµοιβής,

(β) όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι αµοιβές, οι

προµήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αµοιβής,

(γ) όσον αφορά τις συµβάσεις που περιλαµβάνουν µελέτες, οι αµοιβές, προµήθειες και οι άλλοι

τρόποι αµοιβής.
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11. Όταν πρόκειται για συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως

βάση υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων  λαµβάνεται :

(α) για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, εάν η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες

: η συνολική αξία για όλη τη διάρκεια της σύµβασης,

(β) για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συµβάσεις των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους

σαράντα οκτώ µήνες : η µηνιαία αξία πολλαπλασιασµένη επί 48.

Τµήµα 2

Συµβάσεις και συµβάσεις παραχώρησης καθώς και συµβάσεις οι οποίες υπάγονται

σε ειδικό καθεστώς

Υποδιαίρεση 1

Άρθρο 18

Συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, όπως

ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς κατά την

άσκηση µιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, όταν οι

παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
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Υποδιαίρεση 2

Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συµβάσεων

Άρθρο 19

Συµβάσεις που συνάπτονται µε σκοπό τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτονται µε σκοπό τη

µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή

αποκλειστικού δικαιώµατος πώλησης ή µίσθωσης του αντικειµένου αυτών των συµβάσεων και

όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή µίσθωση µε τους

ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, όλες τις

κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάµει της παραγράφου

1. Η Επιτροπή µπορεί να δηµοσιεύει περιοδικά, για λόγους ενηµέρωσης, στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τους καταλόγους των κατηγοριών προϊόντων και δραστηριοτήτων που

θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εµπορικό

χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχοµένως, επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των

πληροφοριών.

Άρθρο 20

Συµβάσεις που συνάπτονται µε άλλους σκοπούς από την άσκηση µιας από τις οριζόµενες

δραστηριότητες ή για την άσκηση µιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνισµούς

µελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς µε άλλους σκοπούς από τις δραστηριότητες που

ορίζονται στα άρθρα 3 έως 6 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό

συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκµετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο

εσωτερικό της Κοινότητας.
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2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, οποιαδήποτε

δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάµει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή µπορεί να

δηµοσιεύει περιοδικά, για λόγους ενηµέρωσης, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

΄Ενωσης, τους καταλόγους κατηγοριών δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην

περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εµπορικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχοµένως,

επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Άρθρο 21

Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις οι οποίες κηρύσσονται απόρρητες από τα

κράτη µέλη ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας,

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο

συγκεκριµένο κράτος µέλος ή όταν η προστασία των βασικών συµφερόντων ασφαλείας του εν

λόγω κράτους µέλους το απαιτεί.

Άρθρο 22

Συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς

διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάµει :

(α) διεθνούς συµφωνίας, η οποία συναφθεί, σύµφωνα µε τη συνθήκη, µεταξύ κράτους µέλους και

µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και καλύπτει προµήθειες, έργα, υπηρεσίες ή

διαγωνισµούς µελετών που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός

σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη· κάθε συµφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία

µπορεί να προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ηµοσίων

Συµβάσεων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 68,
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(β) διεθνούς συµφωνίας η οποία έχει συναφθεί για τη στάθµευση στρατευµάτων και αφορά

επιχειρήσεις κράτους µέλους ή τρίτης χώρας,

(γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού.

Άρθρο 23

Συµβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεµένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα

που συµµετέχει σε κοινοπραξία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,  ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε

επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασµοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του

αναθέτοντος φορέα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενη στο άρθρο 44, παράγραφος 2, περίπτωση ζ) της συνθήκης για

τους ενοποιηµένους λογαριασµούς1,* ή, στην περίπτωση που οι φορείς δεν εµπίπτουν στην

παρούσα οδηγία, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας µπορεί να ασκεί, άµεσα ή

έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), ή η οποία

µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υπόκειται, από κοινού µε

τον αναθέτοντα φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας,

χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

                                                
1 ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001,
σ. 28).

* Σηµείωση του εκδότη : Ο τίτλος της οδηγίας προσαρµόσθηκε προκειµένου να ληφθεί υπόψη
η αναρίθµηση των άρθρων της Συνθήκης σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Συνθήκης του
΄Αµστερνταµ : η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ), της
Συνθήκης.
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2. Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η παρούσα οδηγία δεν

εφαρµόζεται στις συµβάσεις :

(α) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας µε συνδεδεµένη επιχείρηση, ή

(β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους

αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3

έως 7, µε επιχείρηση συνδεδεµένη µε έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται :

(α) στις συµβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του µέσου κύκλου εργασιών που

πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των

υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις µε τις οποίες

συνδέεται,

(β) στις συµβάσεις προµηθειών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του µέσου κύκλου εργασιών που

πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των

προµηθειών προέρχεται από την παροχή αυτών των προµηθειών στις επιχειρήσεις µε τις

οποίες συνδέεται,

(γ) στις συµβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του µέσου κύκλου εργασιών που

πραγµατοποίησε η συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τοµέα των

έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις µε τις οποίες

συνδέεται,

Όταν, σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία δηµιουργίας της συνδεδεµένης επιχείρησης ή έναρξης των

δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιµος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία,   η

επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι η πραγµατοποίηση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στα

στοιχεία α), β) ή γ), είναι πιθανή, ιδίως µε προβολή δραστηριοτήτων.
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Όταν η ίδια ή παρόµοιες υπηρεσίες, προµήθειες ή έργα παρέχονται από περισσότερες από µία

επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολογισµό των προαναφερόµενων

ποσοστών λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την

παροχή υπηρεσιών, προµηθειών ή έργων εκ µέρους των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις :

(α) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους

αναθέτοντες φορείς, µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3

έως 6, µε έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή

(β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας µε µια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει,

µε την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την άσκηση της συγκεκριµένης

δραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας

ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς, που την συγκροτούν, συµµετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την

εν λόγω περίοδο.

5. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες

πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 2, 3 και 4 :

(α) τις επωνυµίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται,

(β) τη φύση και την αξία των οριζόµενων συµβάσεων,

(γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ του

αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι

συµβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
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Υποδιαίρεση 3

Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς,

αλλά µόνο για τις συµβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 24

Συµβάσεις που αφορούν ορισµένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες :

(α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε οιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης,

υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ' αυτών· ωστόσο, οι

συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή µετά τη

σύµβαση αγοράς ή µίσθωσης, υπό οποιαδήποτε µορφή, εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία,

(β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,

(γ) αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή

τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ιδίως µε διαδικασίες προµήθειας

χρηµάτων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς,

(δ) αφορούν συµβάσεις εργασίας,

(ε) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων τα αποτελέσµατα

ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της

δραστηριότητάς του, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες αµείβονται εξ ολοκλήρου από τον

αναθέτοντα φορέα.
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Άρθρο 25

Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα

ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή

ένωση τέτοιων αναθετουσών αρχών δυνάµει αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται βάσει

δηµοσιευµένων νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές

είναι σύµφωνες µε τη συνθήκη.

Υποδιαίρεση 4

Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισµένους µόνον αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 26

Συµβάσεις που συνάπτονται από ορισµένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την

προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται :

(α) στις συµβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι

ασκούν µια ή και τις δύο από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

(β) στις συµβάσεις για την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που προορίζονται για την παραγωγή

ενέργειας, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που

ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1, και 3 ή στο άρθρο 7, στοιχείο (α).
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Υποδιαίρεση 5

Συµβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά µε τις κεντρικές αρχές

προµηθειών καθώς και µε τον γενικό µηχανισµό

Άρθρο 27 *

Συµβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

* Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, το Ηνωµένο Βασίλειο και η

∆ηµοκρατία της Αυστρίας εξασφαλίζουν, µέσω των όρων για τη χορήγηση άδειας ή µε άλλα

κατάλληλα µέτρα, ότι κάθε φορέας µε δραστηριότητες στους τοµείς που αναφέρονται στις

αποφάσεις 93/676/ΕΟΚ1, 97/367/ΕΟΚ2 και 2002/205/ΕΚ3 :

(α) τηρεί την αρχή περί µη διακρίσεων και την αρχή περί προκήρυξης διαγωνισµού για την

ανάθεση συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες

που ο φορέας θέτει στη διάθεση των οικονοµικών φορέων σχετικά µε τις προθέσεις του για

τη σύναψη συµβάσεων,

(β) ανακοινώνει στην Επιτροπή, υπό τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 93/327/ΕΟΚ4

της Επιτροπής, πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων.

                                                
* Θα ενηµερωθεί εάν εκδοθούν και άλλες αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 πριν από την

έκδοση της παρούσας οδηγίας.
1 ΕΕ L 316 της 17.12.1993, σ. 41.
2 ΕΕ L 156 της 13.6.1997, σ. 55.
3 ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 31.
4 ΕΕ L 129 της 27.5.1993, σ. 25.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 69
DG C II    EL

Άρθρο 28

Παραχωρούµενες συµβάσεις

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων µόνο

σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να επιτρέπουν την εκτέλεσή τους στο πλαίσιο προγραµµάτων

προστατευµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των αναπηριών τους, δεν

µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες.

Η προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως πρόσκληση του διαγωνισµού  αναφέρει το παρόν άρθρο.

Άρθρο 29

Συµβάσεις και συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές προµηθειών

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες φορείς να

αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προµηθειών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε

κεντρική αρχή προµηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 8,

θεωρείται ότι έχουν τηρήσει  την παρούσα οδηγία, εφόσον την έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική

αρχή προµηθειών, ή, ανάλογα µε την περίπτωση,  την οδηγία 2003/�/ΕΚ.
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Άρθρο 30

∆ιαδικασία για τον προσδιορισµό του κατά πόσον δεδοµένη δραστηριότητα είναι απευθείας

εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό

1. Οι συµβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόµενης στα

άρθρα 3 έως 7 δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο κράτος µέλος όπου

ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν

είναι περιορισµένη.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειµένου να καθορισθεί εάν µια δραστηριότητα

είναι απευθείας εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι

σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανταγωνισµού της συνθήκης, όπως τα χαρακτηριστικά των

συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιµές και η

πραγµατική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός προµηθευτών των εν λόγω αγαθών ή

παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε µια αγορά θεωρείται ότι δεν

περιορίζεται εάν το κράτος µέλος έχει ενσωµατώσει και εφαρµόσει τις διατάξεις της κοινοτικής

νοµοθεσίας που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΙ.

Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκµήριο ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδοµένη

αγορά βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά

είναι ελεύθερη εκ των πραγµάτων και εκ του νόµου.

4. Όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1

έχει εφαρµογή σε δεδοµένη δραστηριότητα, απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και της

γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική

διάταξη ή συµφωνία που αφορά τη συµµόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, συνοδευόµενα, ενδεχοµένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η

οποία είναι αρµόδια για την εν λόγω δραστηριότητα.
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Οι συµβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται

πλέον στην παρούσα οδηγία :

- εάν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1,

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 και εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο

αυτή, ή

- δεν εκδώσει απόφαση σχετικά µε αυτή τη δυνατότητα εφαρµογής εντός της προθεσµίας

αυτής.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριµένη αγορά τεκµαίρεται µε βάση

το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, και όπου µια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρµόδια για

τη σχετική δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1, οι

συµβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται

πλέον στην παρούσα οδηγία, εάν η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναµία εφαρµογής της

παραγράφου 1 µε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 και εντός της

προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

5. Εφόσον το προβλέπει η νοµοθεσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, οι αναθέτοντες

φορείς µπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε δεδοµένη δραστηριότητα έχει

εφαρµογή η παράγραφος 1, µε απόφαση βάσει της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή, η

Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή, τηρουµένων των παραγράφων 2 και 3, για όλα

τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή

συµφωνία που αφορά τη συµµόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

συνοδευόµενα, ενδεχοµένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρµόδια

για τη σχετική δραστηριότητα.
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Η Επιτροπή µπορεί επίσης να κινήσει τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά µε τη

δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 σε δεδοµένη δραστηριότητα, µε δική της πρωτοβουλία.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

Εάν, µετά το πέρας της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή δεν έχει

εκδώσει απόφαση σχετικά µε την δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 σε δεδοµένη

δραστηριότητα, η παράγραφος 1 τεκµαίρεται εφαρµοστέα.

6. Η Επιτροπή, προκειµένου να εκδώσει απόφαση δυνάµει του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε

τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2, διαθέτει τρίµηνη προθεσµία, η οποία

αρχίζει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης ή της

αίτησης. Ωστόσο, η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται µία φορά για τρεις µήνες, κατ�

ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, ιδίως όταν οι πληροφορίες που περιέχονται

στην κοινοποίηση ή την αίτηση ή στα έγγραφα που τις συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή

όταν τα περιστατικά που αναφέρονται έχουν υποστεί ουσιαστικές µεταβολές. Η διάρκεια της

παράτασης αυτής είναι περιορισµένη σε ένα µήνα, εφόσον µια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι

αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα, έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρµογής της

παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, τρίτο εδάφιο.

Όταν µια δραστηριότητα σε δεδοµένο κράτος µέλος αποτελεί ήδη το αντικείµενο διαδικασίας

δυνάµει του παρόντος άρθρου, η παραλαβή µεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα

στο εν λόγω κράτος µέλος πριν από το πέρας της προθεσµίας που έχει αρχίσει για την πρώτη

αίτηση δεν θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών και οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο

της πρώτης αίτησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 4, 5 και 6 σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2.
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Αυτές οι λεπτοµέρειες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής :

(α) τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα, προς ενηµέρωση, της ηµεροµηνίας κατά την οποία

αρχίζει η τρίµηνη προθεσµία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, σε περίπτωση

παράτασης της προθεσµίας αυτής, της ηµεροµηνίας κατά την οποία αρχίζει η παράταση και

της διάρκειάς της,

(β) τη δηµοσίευση της ενδεχόµενης δυνατότητας εφαρµογής της παραγράφου 1, σύµφωνα µε το

δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5, και

(γ) τη διαβίβαση των θέσεων που λαµβάνει, ενδεχοµένως, ανεξάρτητη αρχή, αρµόδια για την εν

λόγω δραστηριότητα, για τα ζητήµατα που αφορούν τις παραγράφους 1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 31

Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ A

Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ

Α, συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 59.
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Άρθρο 32

Συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ Β

Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVΙΙ

B, διέπονται µόνο από τα άρθρα 34 και 43.

Άρθρο 33

Μεικτές συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ A και υπηρεσιών οι

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ Β

Οι συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ

A και στο Παράρτηµα XVIΙ B, συνάπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 59, όταν

η αξία των υπηρεσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ A υπερβαίνει την αξία των

υπηρεσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVIΙ B. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συµβάσεις

διέπονται από τα άρθρα 34 και 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 34

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος ΧΧΙ,

καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, όπως οι προκηρύξεις διαγωνισµού, η συγγραφή

υποχρεώσεων ή τα συµπληρωµατικά έγγραφα.
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2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν

έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων

συµβάσεων στον ανταγωνισµό.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών  τεχνικών κανόνων, εφόσον είναι συµβατοί µε

το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται :

(α) είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα XXΙ µε την

εξής σειρά προτεραιότητας : εθνικά πρότυπα που µεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα,

ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά

συστήµατα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν

αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές

προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων

και της χρησιµοποίησης των προϊόντων· κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή

ισοδύναµο»,

(β) είτε µε αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά· ωστόσο, πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να

επιτρέπουν στους προσφέροντες να καθορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στους

αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύµβαση,

(γ) είτε, µε αναφορά στις επιδόσεις ή  λειτουργικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β),

µε παραποµπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α), προκειµένου να

τεκµαίρεται η συµµόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις,
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(δ) είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που µνηµονεύονται στο στοιχείο α) για ορισµένα

χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που

µνηµονεύονται στο στοιχείο β) για ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.

4. Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές

που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν µπορούν να απορρίπτουν προσφορά µε την

αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές στις οποίες

έχουν παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε τρόπο που ικανοποιεί

τον αναθέτοντα φορέα, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά

ισοδύναµο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να

συνιστά ενδεδειγµένο µέσο.

5. Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην

παράγραφο 3 να θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν µπορούν

να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο το οποίο

αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική

προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό

οργανισµό τυποποίησης, εφόσον oι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις

λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.

Στην προσφορά του, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον

αναθέτοντα φορέα και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί

το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων

φορέας.
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Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να

συνιστά ενδεδειγµένο µέσο.

6. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις

επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο β),

µπορούν να χρησιµοποιούν τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τµήµατά τους, όπως

ορίζονται από τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήµατα ή και από κάθε άλλο οικολογικό σήµα, εφόσον:

- οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των

προµηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης,

- οι απαιτήσεις για το σήµα διαµορφώνονται βάσει επιστηµονικών στοιχείων,

- τα οικολογικά σήµατα υιοθετούνται µέσω µιας διαδικασίας στην οποία µπορούν να

συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές,

οι κατασκευαστές καθώς και οι διανοµείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και

- είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Oι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν

οικολογικό σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα

έγγραφα της σύµβασης· πρέπει να αποδέχονται κάθε άλλο ενδεδειγµένο αποδεικτικό µέσο, όπως

τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό.

7. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα

εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί

πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
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Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν

συσταθεί σε άλλα κράτη µέλη.

8. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν

µπορούν να κάνουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου

κατασκευής ούτε να παραπέµπουν σε σήµα, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε

συγκεκριµένη καταγωγή ή παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται

ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία ή παραποµπή επιτρέπεται,

κατ� εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του

αντικειµένου της σύµβασης κατ� εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4· η µνεία ή παραποµπή αυτή

πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο».

Άρθρο 35

Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

1. Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονοµικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την

ανάληψη σύµβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηµατικά

στις συµβάσεις προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές

στις οποίες προτίθενται να παραπέµψουν για τις συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο περιοδικής

ενδεικτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 41, παράγραφος 1.

2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση

των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων, αρκεί η παραποµπή στα εν λόγω έγγραφα.
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Άρθρο 36

Εναλλακτικές προσφορές

1. Όταν η ανάθεση της σύµβασης γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από

οικονοµική άποψη προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις

εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές

ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις

εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να

πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες

φορείς που έχουν επιτρέψει εναλλακτικές προσφορές δυνάµει της παραγράφου 1, δεν µπορούν να

απορρίπτουν εναλλακτική προσφορά για το µόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα

είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών και όχι σύµβασης προµηθειών, είτε στη σύναψη σύµβασης

προµηθειών και όχι σύµβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 37

Υπεργολαβία

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητεί ή µπορεί να υποχρεώνεται από

ένα κράτος µέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της

σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους

υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου

οικονοµικού φορέα.
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Άρθρο 38

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της

σύµβασης, εφόσον οι όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το κοινοτικό δίκαιο και επισηµαίνονται στην

προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού ή στα έγγραφα της σύµβασης. Οι

όροι υπό τους οποίους εκτελείται µια σύµβαση µπορούν ιδίως να αφορούν κοινωνικές και

περιβαλλοντικές παραµέτρους.

Άρθρο 39

Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από

τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

1. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κράτος

µέλος να αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης, τον οργανισµό ή τους οργανισµούς από τους

οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν να λαµβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για τις

υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που

ισχύουν στο κράτος µέλος, την περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές

και οι οποίες εφαρµόζονται στις επί τόπου εκτελούµενες εργασίες ή παρεχόµενες υπηρεσίες κατά

την εκτέλεση της σύµβασης.

2. Ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητεί

από τους προσφέροντες ή από τους υποψηφίους σε διαδικασία σύναψης συµβάσεως να αναφέρουν

ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον

τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 57.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 40

Χρησιµοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών µε διαπραγµάτευση

1. Για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς

εφαρµόζουν τις διαδικασίες που είναι προσαρµοσµένες στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που

περιγράφονται στο άρθρο 1, παράγραφος 6, στοιχεία α), β) ή γ), εφόσον, υπό την επιφύλαξη της

παραγράφου 3, έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός, δυνάµει του άρθρου 42.

3. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν µια διαδικασία χωρίς προηγούµενη

προκήρυξη διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) εάν, ύστερα από διαδικασία µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε

καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν δεν

υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της

σύµβασης,

(β) εάν η σύναψη της σύµβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιµών, µελέτης ή

ανάπτυξης και όχι µε σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας

και ανάπτυξης και στο βαθµό που η σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης δεν θίγει την προκήρυξη

διαγωνισµού για τις επόµενες συµβάσεις που θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς,
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(γ) εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών

δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε ορισµένο οικονοµικό φορέα,

(δ) στο βαθµό που είναι απολύτως απαραίτητος, εάν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης

σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των

προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, ή τις διαδικασίες µε

διαπραγµάτευση,

(ε) στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών για συµπληρωµατικές παραδόσεις εκ µέρους

του αρχικού προµηθευτή, οι οποίες προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή

εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφισταµένων προµηθειών ή

εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να

προµηθευθεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα µπορούσε να

οδηγήσει σε ασυµβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη

συντήρηση,

(στ) για συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχικά

κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχικά συναφθείσα σύµβαση αλλά τα οποία, λόγω µη

προβλέψιµων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της

σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που

εκτελεί την αρχική σύµβαση :

- όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες δεν µπορούν να διαχωρισθούν,

τεχνικώς ή οικονοµικώς, από την κύρια σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα

προβλήµατα στους αναθέτοντες φορείς, ή

- όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες, αν και µπορούν να διαχωρισθούν

από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την

ολοκλήρωσή της,
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(ζ) στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη

παρόµοιων εργασιών και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς

έχουν αναθέσει προγενέστερη σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύµφωνα

µε µια βασική µελέτη και ότι για τη µελέτη αυτή έχει συναφθεί µια πρώτη σύµβαση έπειτα

από προκήρυξη διαγωνισµού· τη στιγµή που προκηρύσσεται ο διαγωνισµός για την πρώτη

µελέτη, πρέπει να επισηµαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω

διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπολογισµού για τη συνέχιση των έργων

λαµβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρµογή των διατάξεων των

άρθρων 16 και 17,

(η) εάν πρόκειται για προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο

εµπορευµάτων,

(θ) για τις συµβάσεις που συνάπτονται βάσει συµφωνίας-πλαίσιο, εφόσον πληρούται η

προϋπόθεση του άρθρου 14, παράγραφος 2,

(ι) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, µε την αξιοποίηση µιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που

παρουσιάζεται για πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορούν να αποκτηθούν προµήθειες σε

τιµή πολύ χαµηλότερη από τις τιµές που επικρατούν συνήθως στην αγορά,

(ια) για την αγορά προµηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από προµηθευτή που παύει

οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες είτε από τους συνδίκους ή τους εκκαθαριστές

πτώχευσης, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές

νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις,

(ιβ) όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και πρέπει, σύµφωνα µε τους σχετικούς

κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισµού· για

την τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να

συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας

TMHMA 1

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Άρθρο 41

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής

1. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, µέσω περιοδικής

ενδεικτικής προκήρυξης η οποία αναφέρεται στο Παράρτηµα XV Α, και δηµοσιεύεται από την

Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ αγοραστή», όπως ορίζεται στο

Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 2, στοιχείο β) :

(α) όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή των

συµφωνιών-πλαίσιο ανά οµάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους

δώδεκα επόµενους µήνες, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία, λαµβανοµένων υπόψη των

διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται µε ή υπερβαίνει τα 750 000 EUR.

Οι οµάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς µε παραποµπή στην

ονοµατολογία CPV,
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(β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιµώµενη συνολική αξία των συµβάσεων ή των

συµφωνιών-πλαίσιο για καθεµία από τις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα XVIΙ A κατηγορίες

υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόµενους µήνες, εφόσον

η εν λόγω εκτιµώµενη συνολική αξία, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 16

και 17, ισούται µε ή υπερβαίνει τα 750 000 EUR,

(γ) όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συµβάσεων έργων ή των συµφωνιών-

πλαίσιο που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα επόµενους

µήνες και των οποίων η εκτιµώµενη αξία ισούται µε ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που

αναφέρεται στο άρθρο 16, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 17.

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αποστέλλονται στην Επιτροπή ή

δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, µετά την έναρξη του οικονοµικού

έτους.

Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύεται στο

«προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, µετά την έγκριση του προγράµµατος εργασιών στο

οποίο εντάσσονται οι συµβάσεις έργων ή οι συµφωνίες-πλαίσιo, τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς

προτίθενται να συνάψουν.

Οι αναθέτοντες φορείς που δηµοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο «προφίλ

αγοραστή» τους, διαβιβάζουν στην Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τη µορφή και τις

λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 3, γνωστοποίηση µε την

οποία ανακοινώνουν τη δηµοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
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Η δηµοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική

µόνο εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν επιλέξει τις συντετµηµένες προθεσµίες παραλαβής των

προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 45, παράγραφος 4.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγούµενη προκήρυξη

διαγωνισµού.

2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, ιδίως, να δηµοσιεύουν ή να αναθέτουν στην Επιτροπή τη

δηµοσίευση, περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων µε αντικείµενο σηµαντικά έργα, χωρίς να

επαναλαµβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούµενη περιοδική ενδεικτική

προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συµπληρωµατικές.

3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρµόσουν σύστηµα προεπιλογής, σύµφωνα µε το

άρθρο 53, για το σύστηµα προεπιλογής συντάσσεται προκήρυξη, σύµφωνα µε το τυποποιηµένο

υπόδειγµα προκήρυξης, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΧΙV, η οποία αναφέρει το σκοπό τον

οποίο εξυπηρετεί το σύστηµα προεπιλογής και τις λεπτοµέρειες της πρόσβασης στους κανόνες που

το διέπουν. Όταν το σύστηµα έχει διάρκεια άνω των τριών ετών, η προκήρυξη πρέπει να

δηµοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστηµα έχει µικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.

Άρθρο 42

Προκηρύξεις που χρησιµοποιούνται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού

1. Στην περίπτωση συµβάσεων προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο διαγωνισµός αρχίζει :

(α) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα XV Α, ή
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(β) µέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, όπως αναφέρεται στο

Παράρτηµα XIV, ή

(γ) µέσω προκήρυξης σύµβασης, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα XIIΙ Μέρος A, B ή Γ.

2. Στην περίπτωση των δυναµικών συστηµάτων αγορών, ο διαγωνισµός για το σύστηµα

αρχίζει µέσω της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), ενώ ο διαγωνισµός

για τις συµβάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήµατα αρχίζει µέσω της απλουστευµένης

προκήρυξης που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΧΙΙΙ, Μέρος ∆.

3. Όταν ο διαγωνισµός αρχίζει µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης :

(α) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες που

αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί,

(β) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύµβαση αυτή θα συναφθεί µε κλειστή διαδικασία ή

διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού

και να καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το

ενδιαφέρον τους, και

(γ) πρέπει να έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΧ το πολύ δώδεκα µήνες πριν από

την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47, παράγραφος

3. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσµίες του άρθρου 45.
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Άρθρο 43

Γνωστοποιήσεις για συµβάσεις που έχουν συναφθεί

1. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν αναθέσει σύµβαση ή συνάψει συµφωνία-πλαίσιο,

αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που αφορά τις συναφθείσες συµβάσεις, η οποία περιλαµβάνεται

στο Παράρτηµα XVΙ. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η

Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία  του άρθρου 68, παράγραφος 2, εντός προθεσµίας δύο µηνών

από την ανάθεση της σύµβασης ή τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο.

Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, οι

αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων της

ανάθεσης για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.

Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των

συµβάσεων που βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο δύο µήνες µετά τη σύναψη

κάθε σύµβασης. Μπορούν ωστόσο να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριµηνιαία βάση.

Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωµένες γνωστοποιήσεις εντός δύο

µηνών το αργότερο µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVΙ και προορίζονται να

δηµοσιευθούν, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΧ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή

σέβεται τον ευαίσθητο εµπορικό χαρακτήρα που ενδεχοµένως επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς

κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σχετικά µε τον αριθµό των υποβληθεισών προσφορών,

την ταυτότητα των οικονοµικών φορέων και τις τιµές.
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3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύµβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης

(«Σύµβαση Ερ. και Αν.») µε διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 30,

παράγραφος 3, στοιχείο β), µπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVΙ σχετικά µε τη φύση και την ποσότητα των παρεχόµενων

υπηρεσιών στην ένδειξη «υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης».

Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύµβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν µπορεί να

συναφθεί µε διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 40, παράγραφος 3,

στοιχείο β), µπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το

Παράρτηµα XVΙ σχετικά µε τη φύση και την ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό

είναι απαραίτητο για λόγους εµπορικού απορρήτου.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται

σχετικά µε αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτοµερείς µε εκείνες που

περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, η οποία έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το

άρθρο 42, παράγραφος 1.

Εάν εφαρµόζουν σύστηµα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν, στις περιπτώσεις αυτές,

ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτοµερείς µε την κατηγορία που

ορίζεται στο µητρώο των προεπιλεγµένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε

το άρθρο 53 παράγραφος 7.

4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθµούνται

στο Παράρτηµα XVIΙ B, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη

δηµοσίευσή τους.

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVΙ και δηλώνονται ως µη

δηµοσιεύσιµες, δηµοσιεύονται µόνο σε απλουστευµένη µορφή και σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΧ

για στατιστικούς λόγους.
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Άρθρο 44

Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

1. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα

Παραρτήµατα ΧΙΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI και, ενδεχοµένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που

κρίνεται χρήσιµη από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα που

υιοθετούνται από την Επιτροπή µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 68, παράγραφος 2 διαδικασία.

2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην

Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες

διαβίβασης του Παραρτήµατος ΧΧ, σηµείο 3, είτε µε άλλα µέσα.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42 και 43 δηµοσιεύονται

σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης του Παραρτήµατος ΧΧ, σηµείο 1, στοιχεία

α) και β).

3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά

µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης του Παραρτήµατος ΧΧ, σηµείο 3,

δηµοσιεύονται το πολύ πέντε ηµέρες µετά την αποστολή τους.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις οι οποίες δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα

µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 3,

δηµοσιεύονται εντός 12 ηµερών το αργότερο µετά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις και κατ΄ αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισµού που προβλέπονται

στο άρθρο 42, παράγραφος 1, στοιχείο γ) δηµοσιεύονται εντός πέντε ηµερών, εφόσον η προκήρυξη

έχει αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία.
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4. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δηµοσιεύονται αναλυτικά σε επίσηµη γλώσσα της

Κοινότητας την οποία έχει επιλέξει ο αναθέτων φορέας και αυθεντικό θεωρείται µόνο το

πρωτότυπο κείµενο που δηµοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σηµαντικότερων

στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες.

Η δαπάνη της δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από την Επιτροπή βαρύνει την

Κοινότητα.

5. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόµενό τους δεν µπορούν να

δηµοσιοποιούνται πριν από την ηµεροµηνία αποστολής τους στην Επιτροπή.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να

περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και

γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»

σύµφωνα µε το άρθρο 41, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο και πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία

αποστολής της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ

αγοραστή».

Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν µπορούν να δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»

πριν να αποσταλεί στην Επιτροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δηµοσίευσή τους µε τη

µορφή αυτή· πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία της εν λόγω αποστολής.

6. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την

ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

7. Η Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών

που της διαβίβασε, αναφέροντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή

συνιστά απόδειξη της δηµοσίευσης.

8. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να δηµοσιεύουν σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 7,

προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δηµοσίευσης βάσει της

παρούσας οδηγίας.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 45

Προθεσµίες παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και παραλαβής των προσφορών

1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων

συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύµβασης και τον

χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων

προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών είναι 52 ηµέρες

από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.

3. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση έπειτα από προκήρυξη

διαγωνισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις :

(α) η προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, έπειτα από προκήρυξη που

δηµοσιεύθηκε δυνάµει του άρθρου 42, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ή πρόσκληση από

αναθέτοντα φορέα δυνάµει του άρθρου 47, παράγραφος 3, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε

τριάντα επτά τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή της

πρόσκλησης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από είκοσι δύο ηµέρες,

εάν η προκήρυξη αποστέλλεται για δηµοσίευση µε άλλα µέσα εκτός των ηλεκτρονικών ή της

τηλεοµοιοτυπίας, και σε δεκαπέντε ηµέρες τουλάχιστον, εάν η προκήρυξη αποστέλλεται µε

αυτά τα µέσα,



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 93
DG C II    EL

(β) η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του

αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους

υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους,

(γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των

προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσµία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε

είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ηµέρες, σε καµία δε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη

από δέκα ηµέρες, από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

4. Εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηµοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως

ορίζει το άρθρο 41, παράγραφος 1, που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΧΧ, η ελάχιστη προθεσµία

παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι

ηµέρες, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από είκοσι δύο ηµέρες από την

ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.

Οι συντετµηµένες αυτές προθεσµίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική

ενδεικτική προκήρυξη περιλαµβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το Παράρτηµα XV A

Μέρος Ι, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτηµα XV Α Μέρος ΙΙ, εφόσον

υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει

αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ ενός ελάχιστου διαστήµατος πενήντα δύο ηµερών και ενός

µέγιστου διαστήµατος δώδεκα µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του

διαγωνισµού, που προβλέπεται από το άρθρο 42, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

5. Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά

µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα

ΧΧ, σηµείο 3, οι προθεσµίες παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής στις κλειστές διαδικασίες και

στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες,

µπορούν να συντοµεύονται κατά επτά ηµέρες.
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6. Εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσµία µε κοινή συµφωνία, βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο β),

η προθεσµία είναι δυνατόν να συντοµεύεται κατά πέντε ακόµη ηµέρες για την παραλαβή των

προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες µε

διαπραγµάτευση, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση

µε ηλεκτρονικά µέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συµπληρωµατικό έγγραφο ήδη από

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης του

διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΧ. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση

∆ιαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση.

7. Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις

παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία για την

παραλαβή των προσφορών µικρότερη από δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της

προκήρυξης του διαγωνισµού.

Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισµού δεν αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε

ηλεκτρονικό µέσο, το σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις

παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία για την

παραλαβή των προσφορών µικρότερη από είκοσι δύο ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της

προκήρυξης του διαγωνισµού.

8. Το σωρευτικό αποτέλεσµα των συντµήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6,

δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσµία, για την παραλαβή της αίτησης

συµµετοχής, µικρότερη από δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης

διαγωνισµού ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δηµοσιεύθηκε

δυνάµει του άρθρου 42, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάµει

του άρθρου 47, παράγραφος 3.

Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσµα των

συντµήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση,

εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσµία µε κοινή συµφωνία βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο β), να

καταλήγει σε προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών µικρότερη από δέκα ηµέρες από την

ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
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9. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα της σύµβασης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα ή

πληροφορίες, µολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που

ορίζονται στα άρθρα 46 και 47 ή όταν οι προσφορές δεν µπορούν να καταρτισθούν παρά µόνον

έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή

υποχρεώσεων, η προθεσµία παραλαβής των προσφορών πρέπει να παρατείνεται, εκτός εάν

πρόκειται για προθεσµία που έχει ορισθεί µε κοινή συµφωνία βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο β),

έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να είναι ενήµεροι όλων των πληροφοριών

που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

10. Στο Παράρτηµα ΧΧΙΙ, παρατίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσµιών που

ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 46

Ανοικτές διαδικασίες : Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν προσφέρουν, µε ηλεκτρονικό µέσο

και σύµφωνα µε το άρθρο 45, παράγραφος 6, απρόσκοπτη, και πλήρη, άµεση πρόσβαση στο

κείµενο της συγγραφής υποχρεώσεων και σε όλα τα συµπληρωµατικά έγγραφα, η συγγραφή

υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονοµικούς φορείς εντός

έξι ηµερών από την παραλαβή της αίτησης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εµπροθέσµως πριν από

την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, οι συµπληρωµατικές πληροφορίες για τη

συγγραφή υποχρεώσεων παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρµόδιες υπηρεσίες έξι

ηµέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών.
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Άρθρο 47

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγµάτευσης

1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς

καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές

τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαµβάνει :

- είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων και όλων των συµπληρωµατικών εγγράφων,

- είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που

αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα,

σύµφωνα µε το άρθρο 45, παράγραφος 6.

2. Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία

ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων και/ή τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα,

η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητούνται η

συγγραφή υποχρεώσεων και τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία λήξης της

προθεσµίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωµής του ποσού

που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες

αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς φορείς αµέσως µετά την παραλαβή της αίτησής

τους.

3. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τα

συµπληρωµατικά έγγραφα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρµόδιες

υπηρεσίες, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την

παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα.
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4. Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :

(α) κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσµίας για την αίτηση συµπληρωµατικών εγγράφων καθώς

και το ποσό και τον τρόπο πληρωµής του ποσού που πρέπει, ενδεχοµένως, να καταβληθεί για

τη λήψη των εγγράφων,

(β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία

πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,

(γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισµού που έχει δηµοσιευθεί ήδη,

(δ) µνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχοµένως να επισυναφθούν,

(ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης όταν δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη για την

ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής που χρησιµεύει ως µέσο έναρξης διαγωνισµού,

(στ) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης ή, ενδεχοµένως, τη φθίνουσα

σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στην

προκήρυξη διαγωνισµού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ή στη

συγγραφή υποχρεώσεων.

5. Όταν η έναρξη διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι

αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το

ενδιαφέρον τους βάσει λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε την εν λόγω σύµβαση, πριν να

αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συµµετεχόντων σε διαπραγµάτευση.
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Η πρόσκληση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες :

(α) φύση και ποσότητα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δικαιωµάτων προαιρέσεως για

συµπληρωµατικές συµβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιµώµενη προθεσµία η οποία τάσσεται

για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για ανανεώσιµες

συµβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσµία

δηµοσίευσης µεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισµών για έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες

που προκηρύσσονται,

(β) χαρακτήρας της διαδικασίας : κλειστή ή µε διαπραγµάτευση,

(γ) ενδεχοµένως, ηµεροµηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προµηθειών, της

εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών,

(δ) διεύθυνση και ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση των αιτήσεων των

ενδιαφεροµένων να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς καθώς και γλώσσα ή

γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται,

(|ε) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύµβαση και να παράσχει τις

απαιτούµενες πληροφορίες στους ενδιαφεροµένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων

και άλλα έγγραφα,

(στ) όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις και πληροφορίες

που απαιτούνται από τους οικονοµικούς φορείς,

(ζ) ύψος και λεπτοµέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού το οποίο απαιτείται για τη λήψη των

εγγράφων της σύµβασης,
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(η) είδος της σύµβασης που αποτελεί αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών :

αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή συνδυασµός των ανωτέρω

συµβάσεων, και

(θ) κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης και στάθµιση αυτών ή, ενδεχοµένως, τα κριτήρια αυτά

κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται στην ενδεικτική

προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή

προς διαπραγµάτευση.

TΜΗΜΑ 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άρθρο 48

Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες

1. Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που αναφέρονται στον

παρόντα τίτλο δύνανται, κατ� επιλογή του αναθέτοντος φορέα, να πραγµατοποιούνται µε επιστολή,

µε τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, µε το τηλέφωνο

στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6 ή µε συνδυασµό των µέσων

αυτών.

2. Το επιλεγέν µέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να µην

περιορίζει την  πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. 
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