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3. Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών λαµβάνεται

µέριµνα προκειµένου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδοµένων και το απόρρητο των

προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής και προκειµένου οι αναθέτοντες φορείς να λαµβάνουν

γνώση του περιεχοµένου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της

προβλεπόµενης προθεσµίας για την υποβολή τους.

4. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τις επικοινωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα

τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να µην δηµιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς

διαθέσιµα και συµβατά σε σχέση µε τις εν γένει χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες των πληροφοριών

και των επικοινωνιών.

5. Στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής,

εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες :

(α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική

υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης,

πρέπει να είναι προσιτές στους ενδιαφεροµένους· επιπλέον, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής

παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του

Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ,

(β) τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν συστήµατα εθελοντικής

πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω

µηχανισµών,

(γ) οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε εάν τα έγγραφα, πιστοποιητικά,

βεβαιώσεις ή δηλώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 52, παράγραφοι 2 και 3 και στα άρθρα

53 και 54, δεν είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της

προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής.
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6. Για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες :

(α) οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων µπορούν να

υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά,

(β) όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή

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

(γ) οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται µε

τηλεοµοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στις περιπτώσεις

που αυτό είναι αναγκαίο ως νόµιµη απόδειξη· η απαίτηση αυτή καθώς και η προθεσµία για

την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα ,πρέπει να

επισηµαίνονται από τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο

έναρξης διαγωνισµού ή στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 47, παράγραφος 5.

Άρθρο 49

Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

1. Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, τους συµµετέχοντες

οικονοµικούς φορείς σχετικά µε τις αποφάσεις που λαµβάνουν για τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο ή

την ανάθεση της σύµβασης ή την ένταξη σε δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων

των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο ή να µην αναθέσουν

σύµβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισµός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην εφαρµόσουν

δυναµικό σύστηµα αγορών· οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς εφόσον υποβληθεί

αίτηση, προς το σκοπό αυτό, στους αναθέτοντες φορείς.
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2. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντοµότερο δυνατόν, σε κάθε αποκλεισθέντα

υποψήφιο ή προσφέροντα ο οποίος το ζητεί, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της

προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα

χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα του

αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας-πλαίσιο. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί, σε

καµία περίπτωση, να είναι µεγαλύτερη των 15 ηµερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να µη γνωστοποιήσουν ορισµένες

πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης ή τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο ή την

ένταξη σε δυναµικό σύστηµα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η

κοινολόγηση θα αποτελούσε εµπόδιο για την εφαρµογή των νόµων ή θα ήταν αντίθετη προς το

δηµόσιο συµφέρον ή θα έθιγε νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών

φορέων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του οικονοµικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση,

ή θα µπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.

3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής ενηµερώνουν

τους αιτούντες ως προς την απόφαση που λαµβάνουν σχετικά µε την προεπιλογή εντός εύλογης

προθεσµίας.

Εάν για την απόφαση σχετικά µε την προεπιλογή, απαιτείται διάστηµα άνω του εξαµήνου από την

κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, µέσα σε δύο

µήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσµίας και

την ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

4. Οι αιτούντες η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται πρέπει να ενηµερώνονται, το

συντοµότερο δυνατόν, και, εν πάση περιπτώσει, εντός δεκαπέντε ηµερών το αργότερο από την

ηµεροµηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της

αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο

άρθρο 53, παράγραφος 2.
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5. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής µπορούν να

περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονοµικού φορέα µόνο για λόγους που στηρίζονται

στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στο άρθρο 53, παράγραφος 2. Η πρόθεση περάτωσης

της διαδικασίας προεπιλογής πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονοµικό

φορέα, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται για την

περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, µε µνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν.

Άρθρο 50

Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί

1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύµβαση, τις κατάλληλες πληροφορίες που τους

επιτρέπουν, σε µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε :

(α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονοµικών φορέων και την ανάθεση των συµβάσεων,

(β) την εφαρµογή διαδικασιών χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε το

άρθρο 40, παράγραφος 3,

(γ) τη µη εφαρµογή των διατάξεων των Κεφαλαίων III έως VI του παρόντος Τίτλου δυνάµει των

παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου Ι και το Κεφάλαιο ΙΙ του

παρόντος Τίτλου.

Οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την τεκµηρίωση της διεξαγωγής των

διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
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2. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την

ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να

είναι σε θέση να παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 51

Γενικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συµµετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων

συµβάσεων :

(α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού των

προσφερόντων ή των υποψηφίων σύµφωνα µε το άρθρο 54, παράγραφοι 1, 2 ή 4, αποκλείουν

τους οικονοµικούς φορείς που ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια,

(β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς

κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 54,

(γ) στις κλειστές και µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε προκήρυξη διαγωνισµού, περιορίζουν,

ενδεχοµένως, τον αριθµό των επιλεγέντων δυνάµει των στοιχείων α) και β) υποψηφίων,

σύµφωνα µε το άρθρο 54.
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2. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος

προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συµµετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για

ειδικές συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο της προκήρυξης του διαγωνισµού, οι αναθέτοντες

φορείς :

(α) επιλέγουν τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53,

(β) εφαρµόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν τις κλειστές ή µε διαπραγµάτευση

διαδικασίες στους εν λόγω οικονοµικούς φορείς.

3. Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συµβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι

επιλεγµένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και

αναθέτουν τη σύµβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57.
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ΤΜΗΜΑ 1

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Άρθρο 52

Αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους

καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιµές και τα αποδεικτικά στοιχεία

1. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν, όταν επιλέγουν τους συµµετέχοντες σε µια διαδικασία

κλειστή ή µε διαπραγµάτευση, όταν λαµβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν

αναπροσαρµόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής :

(α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους σε ορισµένους

οικονοµικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλαν σε άλλους,

(β) να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέµατα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη

αντικειµενικές αποδείξεις.

2. Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους

οργανισµούς, µε τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας τηρεί ορισµένα πρότυπα

ποιοτικής εξασφάλισης, οι αναθέτοντες φορείς παραπέµπουν σε συστήµατα ποιοτικής εξασφάλισης

που βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισµούς

που ακολουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης.
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Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες στα

άλλα κράτη µέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα

διασφάλισης της ποιότητας εκ µέρους των οικονοµικών φορέων.

3. Για τις συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, οι

αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν, προκειµένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του

οικονοµικού φορέα, την αναφορά µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να

εφαρµόσει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν

οι αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους

οργανισµούς, µε τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας τηρεί ορισµένα πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέµπουν στο EMAS ή στα πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από

οργανισµούς που τηρούν την κοινοτική νοµοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα τα οποία

αφορούν την πιστοποίηση.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε

άλλα κράτη µέλη. Επίσης, δέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα

περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ µέρους των οικονοµικών φορέων.

Άρθρο 53

Συστήµατα προεπιλογής

1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται

σύστηµα προεπιλογής των οικονοµικών φορέων.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 108
DG C II    EL

Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη

δυνατότητα των οικονοµικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγµή, αίτηση για προεπιλογή.

2. Το σύστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαµβάνει διάφορα

στάδια προεπιλογής.

Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής που

ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα.

Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 34. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται, εάν

παρίσταται ανάγκη.

3. Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 µπορούν να

περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 45 της οδηγίας /../ΕΚ για

τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1,

στοιχείο α), τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που

απαριθµούνται στο άρθρο 45, παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/../ΕΚ.

4. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2

περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του οικονοµικού φορέα,

τότε αυτός ο οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων

φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν

λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει

τα µέσα αυτά καθ� όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος προεπιλογής, π.χ. µε την παρουσίαση

σχετικών εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων.
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Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11

µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

5. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2

περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε τις τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες του

οικονοµικού φορέα, αυτός µπορεί, ενδεχοµένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων,

ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω

φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα

µέσα αυτά καθ� όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος προεπιλογής, π.χ. µε την παρουσίαση

εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονοµικό φορέα τα απαραίτητα

µέσα.

Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11

µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

6. Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται,

κατ� αίτηση, στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς. Η αναπροσαρµογή αυτών των

κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς.

Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστηµα προεπιλογής ορισµένων τρίτων φορέων ή

οργανισµών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους

οικονοµικούς φορείς τις επωνυµίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισµών.

7. Τηρείται µητρώο των προεπιλεγέντων οικονοµικών φορέων· το µητρώο αυτό µπορεί να

χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα είδη των συµβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.
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8. Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής, τηρούν

ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 3 σχετικά µε τις προκηρύξεις για την ύπαρξη

συστήµατος προεπιλογής, του άρθρου 49, παράγραφοι 3, 4 και 5 σχετικά µε την ενηµέρωση των

οικονοµικών φορέων που έχουν ζητήσει προεπιλογή, του άρθρου 51, παράγραφος 2 σχετικά µε την

επιλογή συµµετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε προκήρυξη για

την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής και, τελικά, τις διατάξεις του άρθρου 52 σχετικά µε την

αµοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους

καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιµές και τα αποδεικτικά στοιχεία.

9. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού γίνεται µε προκήρυξη για την ύπαρξη συστήµατος

προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συµµετέχοντες σε διαδικασία µε

διαπραγµάτευση επιλέγονται µεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου

συστήµατος.

Άρθρο 54

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

1. Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής σε ανοικτή διαδικασία ενεργούν

σύµφωνα µε αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων

οικονοµικών φορέων.

2. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για

διαδικασία µε διαπραγµάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια

και κανόνες που έχουν ορίσει και που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών

φορέων.
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3. Στις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να

βασίζονται στην αντικειµενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να µειώσει τον αριθµό των

υποψηφίων στο επίπεδο που επιβάλλει η εξισορρόπηση µεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της

διαδικασίας σύναψης σύµβασης και των µέσων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθµός

των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης

επαρκούς ανταγωνισµού.

4. Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια

αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2003/.../ΕΚ για τους όρους και τις

προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.

Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1,

στοιχείο α), τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου

περιλαµβάνουν τα κριτήρια αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 45, παράγραφος 1 της

οδηγίας 2003/../ΕΚ.

5. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις

σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του οικονοµικού φορέα, τότε ο οικονοµικός φορέας

µπορεί, οσάκις ενδείκνυται και για δεδοµένη σύµβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων

φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν

λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα

απαραίτητα µέσα, π.χ. µε την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων.

Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11,

µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
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6. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν απαιτήσεις

σχετικά µε τις τεχνικές και/ή επαγγελµατικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα, τότε ο

οικονοµικός φορέας µπορεί, οσάκις ενδείκνυται και για δεδοµένη σύµβαση, να κάνει χρήση της

ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ

αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα

φορέα ότι διαθέτει, για την εκτέλεση της σύµβασης, τα απαραίτητα µέσα, π.χ. µε την παρουσίαση

εγγυήσεων εκ µέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονοµικό φορέα τα απαραίτητα

µέσα.

Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11,

µπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συµµετεχόντων στις κοινοπραξίες ή άλλων φορέων.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 55

Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά

µε την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς

αναθέτουν συµβάσεις, είναι :

(α) όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για

τους αναθέτοντες φορείς, διάφορα κριτήρια που δικαιολογούνται από το αντικείµενο της

συγκεκριµένης σύµβασης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος

λειτουργίας, η αποδοτικότητα του κόστους, η ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά

χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση µετά την

πώληση και η τεχνική συνδροµή, οι δεσµεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την ασφάλεια

των προµηθειών και την τιµή, είτε

(β) αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου, στην προβλεπόµενη στην

παράγραφο 1, στοιχείο α) περίπτωση, ο αναθέτων φορέας επισηµαίνει το σχετικό βάρος που

αποδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από

οικονοµική άποψη προσφοράς.
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Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε τον καθορισµό µιας ψαλίδας µε κατάλληλο εύρος.

Όταν, κατά τη γνώµη του αναθέτοντος φορέα, είναι αδύνατη η στάθµιση για λόγους που µπορούν

να αποδειχθούν, ο αναθέτων φορέας επισηµαίνει τα κριτήρια µε τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας

που τους αποδίδεται.

Αυτή η σχετική στάθµιση ή η σειρά σπουδαιότητας αναφέρονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στην

προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης

ενδιαφέροντος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47, παράγραφος 5, στην πρόσκληση υποβολής

προσφοράς ή συµµετοχής σε διαπραγµατεύσεις ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 56

Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες φορείς να

προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες, µε προηγούµενο διαγωνισµό, οι

αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης,

διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν οι προδιαγραφές της σύµβασης µπορούν να

καθορισθούν µε ακρίβεια.

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά τον νέο

διαγωνισµό για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών

που προβλέπει το άρθρο 15.
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Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά :

(α) είτε µόνον τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιµή,

(β) είτε τις τιµές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισηµαίνονται στη

συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά.

3. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης

διαγωνισµού.

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες :

(α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείµενο του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπον

ώστε να εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά,

(β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις

προδιαγραφές του αντικειµένου της σύµβασης,

(γ) τις πληροφορίες που  τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του

ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και τη χρονική στιγµή που, ενδεχοµένως, τίθενται στη διάθεσή

τους,

(δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,
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(|ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες  µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους,

ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχοµένως, απαιτούνται για την υποβολή

προσφορών,

(στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και για τον

τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

4. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό,  διενεργούν µια

πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε το επιλεγµένο κριτήριο ή τα επιλεγµένα

κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη

χρήση ηλεκτρονικών µέσων να υποβάλλουν νέες τιµές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει

όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατοµική βάση µε το χρησιµοποιούµενο

ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές

φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο

εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.

5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η

πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου

προσφέροντος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 55,

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο.
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Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το µαθηµατικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον

ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, η αυτόµατη κατάταξη σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες τιµές

και/ή τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου

που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,

όπως αναφέρεται η στάθµιση αυτή στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Προς τούτο, οι ενδεχόµενες ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριµένες

τιµές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός

µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς

γνωστοποιούν συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους

δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή τους.

Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που

υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισηµαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης,

ανά πάσα στιγµή, να ανακοινώνουν τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του

πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των

προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.

7. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό σύµφωνα µε έναν ή

περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους :

(α) επισηµαίνουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, την ηµεροµηνία και την

ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί,

(β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις

σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς

προσδιορίζουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, την προθεσµία που θα

τηρήσουν µετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό

πλειστηριασµό,
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(γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής στον

πλειστηριασµό, έχουν όλες πραγµατοποιηθεί.

Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό

σύµφωνα µε το στοιχείο γ), ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το στοιχείο β), η πρόσκληση

συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του

πλειστηριασµού.

8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη

σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 55, βάσει των αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.

9. Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό

καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή

να τροποποιεί το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στη δηµοσίευση της

προκήρυξης του διαγωνισµού και προσδιορίσθηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 57

Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές

1. Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το

αντικείµενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις

διευκρινίσεις για τα συστατικά στοιχεία των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες.
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Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως :

(α) την οικονοµία της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή

της παροχής των υπηρεσιών,

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο

προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των

υπηρεσιών,,

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

(δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που

ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής,

(ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

2. Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς

βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

3. Εφόσον ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται

αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, µόνο µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εάν αυτός

δεν µπορέσει να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει ο αναθέτων φορέας, ότι η

εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν ο αναθέτων φορέας απορρίπτει µια

προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ

Άρθρο 58

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών,

µε τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που να

εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των

εν λόγω τρίτων χωρών. Εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των

κρατών µελών της έναντι τρίτων χωρών.

2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύµβασης προµηθειών µπορεί να

απορρίπτεται όταν το µέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου 1, υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των

προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα

λογισµικά που χρησιµοποιούνται στον εξοπλισµό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως

προϊόντα.

                                                
1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
119 της 7.5.1999, σ. 1).
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3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, µεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι

ισοδύναµες σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 55, προτιµάται η

προσφορά που δεν µπορεί να απορριφθεί κατ� εφαρµογήν της παραγράφου 2. Το ύψος των

προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναµο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η

διαφορά των τιµών δεν υπερβαίνει το 3%.

Ωστόσο, δεν προτιµάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάµει του πρώτου εδαφίου, όταν η αποδοχή της

θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά

από εκείνα του ήδη υφισταµένου υλικού, πράγµα που θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα ή τεχνικές

δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειµένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων,

καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες

χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας µε απόφαση

του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο Συµβούλιο, αρχής γενοµένης από το δεύτερο εξάµηνο

του πρώτου έτους µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, έκθεση σχετικά µε τη σηµειωθείσα

πρόοδο στις πολυµερείς ή διµερείς διαπραγµατεύσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της

Κοινότητας στις αγορές των τρίτων χωρών στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,

σχετικά µε τα τυχόν αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων και σχετικά µε την πρακτική

εφαρµογή όλων των συναφθεισών συµφωνιών.

Βάσει των εξελίξεων αυτών, το Συµβούλιο µπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος

άρθρου, µε ειδική πλειοψηφία και µετά από πρόταση της Επιτροπής.
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Άρθρο 59

Σχέσεις µε τρίτες χώρες στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που

συναντούν οι επιχειρήσεις τους, εκ του νόµου ή εκ των πραγµάτων, στην προσπάθειά τους να

εξασφαλίσουν την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο, πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου ��, και, στη

συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σχετικά µε το άνοιγµα των συµβάσεων υπηρεσιών στις

τρίτες χώρες καθώς και σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες αυτές για το εν

λόγω θέµα, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

3. Η Επιτροπή όταν διαπιστώνει, είτε µε βάση τις εκθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2

είτε µε βάση άλλα στοιχεία, ότι µια τρίτη χώρα, όσον αφορά την ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών :

(α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας πραγµατική πρόσβαση αντίστοιχη µε

εκείνη που εξασφαλίζει η Κοινότητα στους προµηθευτές αυτών των τρίτων χωρών,

(β) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας το ευεργέτηµα της εθνικής µεταχείρισης ή

τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισµού µε τις εθνικές επιχειρήσεις, ή

(γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις από άλλες τρίτες χώρες ευνοϊκότερη µεταχείριση από ό,τι στις

επιχειρήσεις της Κοινότητας,

καταβάλλει προσπάθειες να διορθώσει την κατάσταση, παρεµβαίνοντας στο επίπεδο της οικείας

τρίτης χώρας.
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4. Υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, µπορεί ανά πάσα στιγµή,

να προτείνει στο Συµβούλιο να εκδώσει απόφαση για την αναστολή ή τον περιορισµό, για περίοδο

που ορίζεται στην απόφαση, της ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις :

(α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας,

(β) που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των οποίων

βρίσκεται στην Κοινότητα αλλά δεν έχουν άµεση και πραγµατική σχέση µε την οικονοµία

κράτους µέλους,

(γ) που υποβάλλουν προσφορές σχετικά µε υπηρεσίες προερχόµενες από την εν λόγω τρίτη

χώρα.

Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, το συντοµότερο δυνατόν.

Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τα µέτρα αυτά είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατ' αίτηση

κράτους µέλους.

5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας έναντι

τρίτων χωρών.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 60

Γενική διάταξη

1. Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµού µελετών θεσπίζονται σύµφωνα µε την

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και µε τα άρθρα 61 και 63 έως 66 και τίθενται στη διάθεση

όλων των ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µελετών.

2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν µπορεί να περιορίζεται :

|(α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας κράτους µέλους,

(β) από το γεγονός ότι, βάσει του δικαίου του κράτους µέλους στο οποίο διοργανώνεται ο

διαγωνισµός µελετών, οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
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Άρθρο 61

Κατώτατα όρια

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια

διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, η εκτιµώµενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ, ισούται

µε ή υπερβαίνει τα 499 000 EUR.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιµώµενη αξία εκτός

ΦΠΑ της σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων συµµετοχής

και/ή πληρωµής ποσών στους συµµετέχοντες.

2. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισµών µελετών, όταν το

συνολικό ύψος των χρηµατικών βραβείων συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών που

καταβάλλονται στους συµµετέχοντες, ισούται µε ή υπερβαίνει τα 499 000 EUR.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως « κατώτατο όριο » νοείται το συνολικό ύψος των

εν λόγω βραβείων και ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας εκτός ΦΠΑ της

σύµβασης υπηρεσιών, η οποία µπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων δυνάµει του άρθρου 40,

παράγραφος 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει αποκλείσει µια τέτοιου είδους ανάθεση στην

προκήρυξη διαγωνισµού.

Άρθρο 62

∆ιαγωνισµοί µελετών που εξαιρούνται

Ο παρών τίτλος δεν εφαρµόζεται :

1) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται

στα άρθρα 20, 21 και 22 για τις συµβάσεις υπηρεσιών,
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2) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται για την άσκηση, στο οικείο κράτος µέλος,

µιας δραστηριότητας για την οποία το άρθρο 30, παράγραφος 1 έχει κριθεί εφαρµοστέο µε

απόφαση της Επιτροπής ή θεωρείται ότι εφαρµόζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δεύτερο

ή τρίτο εδάφιο ή την παράγραφο 5, τέταρτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 63

Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνειας

1. Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυµούν να διοργανώσουν διαγωνισµό µελετών, τον

διοργανώνουν µέσω προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό,

ανακοινώνουν τα αποτελέσµατά του µε γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισµού περιλαµβάνει

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα XVIΙI και η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων

διαγωνισµού µελετών περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα XIX, σε

σχήµα τυποποιηµένου εντύπου που εκδίδει η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 68,

παράγραφος 2.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων διαγωνισµού µελετών διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός

προθεσµίας δύο µηνών από τη λήξη του διαγωνισµού και υπό τους όρους που καθορίzει η

Επιτροπή, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68, παράγραφος 2. Εν προκειµένω, η

Επιτροπή σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εµπορικές πτυχές που ενδέχεται να επισηµάνουν οι

αναθέτοντες φορείς όταν διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά τον αριθµό των µελετών

ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των οικονοµικών φορέων και τις προσφερόµενες

τιµές.

2. Το άρθρο 44, παράγραφοι 2 έως 8 εφαρµόζονται και στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

σχετικά µε διαγωνισµούς µελετών.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 127
DG C II    EL

Άρθρο 64

Μέσα επικοινωνίας

1. Σε κάθε επικοινωνία σχετικά µε διαγωνισµούς εφαρµόζεται το άρθρο 48,

παράγραφοι 1, 2 και 4.

2. Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά

τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των

πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς µελετών και ότι η

κριτική επιτροπή λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου των σχεδίων και µελετών µόνο µετά την

εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

3. Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των

σχεδίων και µελετών :

(α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των σχεδίων και

µελετών µε ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη

διάθεση των ενδιαφεροµένων· επιπλέον, τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των

σχεδίων και µελετών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΧΧΙIΙ,

(β) τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν µηχανισµούς εθελοντικής

πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που

παρέχονται για αυτά τα συστήµατα.
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Άρθρο 65

∆ιοργάνωση διαγωνισµών µελετών, επιλογή των συµµετεχόντων και κριτική επιτροπή

1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρµόζουν διαδικασίες

προσαρµοσµένες στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Όταν οι διαγωνισµοί µελετών αφορούν περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων, οι αναθέτοντες

φορείς θεσπίζουν σαφή και αµερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των

υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς µελετών πρέπει να λαµβάνει

υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγµατικού ανταγωνισµού.

3. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό

µελετών να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών

της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναµο προσόν.

Άρθρο 66

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις

γνωµοδοτήσεις της.

2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά

τρόπο ανώνυµο και αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που επισηµαίνονται στην προκήρυξη του

διαγωνισµού µελετών.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 129
DG C II    EL

3. Η κριτική επιτροπή καταχωρεί την κατάταξη των µελετών σε πρακτικά τα οποία υπογράφουν

τα µέλη της και στα οποία αναφέρονται τα υπέρ και τα κατά κάθε µελέτης καθώς και τις

παρατηρήσεις της και ενδεχόµενα σηµεία που πρέπει να διευκρινισθούν.

4. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις

οποίες έχει καταχωρήσει στα πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε

στοιχείου της µελέτης.

5. Η ανωνυµία πρέπει να τηρείται µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική

επιτροπή.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ της κριτικής επιτροπής και των

υποψηφίων.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67

Στατιστικές υποχρεώσεις

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τις

ρυθµίσεις που θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, στατιστική κατάσταση

σχετικά µε το συνολικό ύψος, κατανεµηµένο κατά κράτη µέλη και κατά κατηγορίες

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι έως Χ, των συναφθεισών συµβάσεων αξίας

µικρότερης από τα όρια του άρθρου 16 αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια αυτά, θα

καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία.
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2. Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα Παραρτήµατα ΙI,

IΙI, V, IX και X, τα κράτη µέλη µεριµνούν, σύµφωνα µε ρυθµίσεις που θεσπίζονται µε τη

διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στατιστική

κατάσταση των συµβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου [...] για το

προηγούµενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην κατάσταση αυτή,

περιλαµβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της

συµφωνίας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαµβάνουν τις πληροφορίες σχετικά µε

συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθµούνται στην κατηγορία 8 του

Παραρτήµατος XVIΙ A, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες απαριθµούνται στην κατηγορία 5

του Παραρτήµατος XVII A των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες µε αριθµό αναφοράς

CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVII B.

3. Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να

εξασφαλίζεται ότι :

(α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, µπορούν να εξαιρούνται οι συµβάσεις µικρότερης

αξίας, εφόσον δεν θίγεται η χρησιµότητα των στατιστικών,

(β) τηρείται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχοµένων πληροφοριών.
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Άρθρο 68

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία

έχει συσταθεί µε το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1 (στο εξής

αποκαλούµενη «επιτροπή»).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 69

Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 16, ανά διετία

από τις �* και, τα αναθεωρεί, αν χρειάζεται, όσον αφορά το δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2.

Ο υπολογισµός της αξίας αυτών των κατώτατων ορίων βασίζεται στη µέση ηµερήσια τιµή του

ευρώ, εκφραζόµενη σε ΕΤ∆, κατά την εικοσιτετράµηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την

τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η

κατ�αυτόν τον τρόπο αναθεωρηµένη αξία των κατώτατων ορίων, εάν χρειασθεί, στρογγυλοποιείται

προς τα κάτω κατά προσέγγιση χιλιάδας ευρώ σε σχέση µε το ποσό που προκύπτει από τον

υπολογισµό αυτό, προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτατων ορίων που

προβλέπονται στη συµφωνία, εκφραζοµένων σε ΕΤ∆.

                                                
1 ΕΕ L 185 της 16.8.1971, σ. 15. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση

77/63/ΕΟΚ (ΕΕ L 13 της 15.1.1977, σ. 15).
* Ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας
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2. Συγχρόνως µε τη διενέργεια της αναθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η

Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, ευθυγραµµίζει τα κατώτατα όρια που

προβλέπει το άρθρο 61 (διαγωνισµοί µελετών) προς το αναθεωρηµένο κατώτατο όριο που ισχύει

για τις συµβάσεις υπηρεσιών.

H αντίστοιχη αξία των κατωτάτων ορίων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στα εθνικά

νοµίσµατα των κρατών µελών, τα οποία δεν συµµετέχουν στη νοµισµατική ένωση, αναθεωρείται,

κατ' αρχήν, ανά διετία, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2004. Ο υπολογισµός αυτός της

αντίστοιχης αξίας βασίζεται στη µέση ηµερήσια τιµή των νοµισµάτων αυτών, εκφραζόµενη σε

ευρώ κατά την εικοσιτετράµηνη χρονική περίοδο, η οποία λήγει την τελευταία ηµέρα του

Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

3. Τα αναθεωρηµένα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αντίστοιχη αξία

τους στα εθνικά νοµίσµατα και τα ευθυγραµµισµένα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην

παράγραφο 2, δηµοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

΄Ενωσης στις αρχές του µηνός Νοεµβρίου που έπεται της αναθεώρησής τους.

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις

1. Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 68, παράγραφος 2 :

(α) τον κατάλογο των αναθετόντων φορέων που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι έως Χ,

προκειµένου να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 7,
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(β) τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, µετάφρασης, συλλογής και διανοµής

των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα41, 42, 43 και 63,

(γ) τον τρόπο ειδικής παραποµπής σε συγκεκριµένες κλάσεις της ονοµατολογίας CPV στις

προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις,

(δ) τους αριθµούς αναφοράς της ονοµατολογίας των Παραρτηµάτων ΧVΙΙ Α και ΧVΙΙ Β, εφόσον

το γεγονός αυτό δεν µεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και τον

τρόπο παραποµπής σε συγκεκριµένες κλάσεις αυτής της ονοµατολογίας στις προκηρύξεις και

γνωστοποιήσεις, εντός των κατηγοριών των υπηρεσιών που απαριθµούνται στα εν λόγω

Παραρτήµατα,

(ε) τους αριθµούς αναφοράς της ονοµατολογίας του Παραρτήµατος ΧΙΙ, εφόσον το γεγονός αυτό

δεν µεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραποµπής

σε συγκεκριµένες κλάσεις αυτής της ονοµατολογίας στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις,

(στ) το Παράρτηµα ΧΙ,

(ζ) τις λεπτοµέρειες διαβίβασης και δηµοσίευσης στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτηµα

ΧΧ, λόγω της τεχνικής προόδου ή για διοικητικούς λόγους,

(η) τις λεπτοµέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων ηλεκτρονικής παραλαβής

που προβλέπονται στα στοιχεία α), στ) και ζ) του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ,
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(θ) χάριν απλοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 67, παράγραφος 3, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής και

κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, µετάφρασης, συλλογής και διανοµής των στατιστικών

που αναφέρονται στο άρθρο 67, παράγραφοι 1 και 2,

(ι) τις τεχνικές λεπτοµέρειες των µεθόδων υπολογισµού που αναφέρονται στο άρθρο 69,

παράγραφος 1 και παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 71

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις �.*.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επωφεληθούν συµπληρωµατικής προθεσµίας διαρκείας έως Χ µηνών**

µετά τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για την εφαρµογή των διατάξεων

που είναι αναγκαίες προς συµµόρφωση µε το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
* 21 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Πρέπει να υπολογισθεί ο αριθµός των µηνών κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας ούτως

ώστε η προθεσµία να λήγει στις 1.1.2009. Έτσι, εάν η οδηγία εκδοθεί την 1.7.2003, η
προθεσµία που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση λήγει την 1.4.2005 και η
συµπληρωµατική προθεσµία θα είναι διαρκείας 45 µηνών.
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Το άρθρο 30 εφαρµόζεται από τις ���***.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 72

Κατάργηση

Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον

αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής που ορίζονται στο Παράρτηµα

ΧΧΙV.

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και

διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήµατος XXV.

                                                
*** Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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΄Αρθρο 73

΄Εναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Άρθρο 74

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Βέλγιο

- Distrigaz/NV Distrigaz

- ∆ήµοι και Κοινότητες και ενώσεις τους, για το µέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

∆ανία

- Φορείς, οι επιφορτισµένοι µε την παροχή αερίου και θερµότητας βάσει έγκρισης δυνάµει

του άρθρου 4 του Νόµου om varmeforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 772 της

24ης Ιουλίου 2000.

- Φορείς, οι επιφορτισµένοι µε την παροχή αερίου βάσει άδειας κατ� εφαρµογή του άρθρου

10 του lov αριθ. 449 της 31ης Μαΐου 2000 om naturgasforsyning.

- Φορείς, οι οποίοι µεταφέρουν αέριο βάσει εξουσιοδότησης δυνάµει του bekendtgørelse

αριθ. 141 της 13ης Μαρτίου 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde

til transport af kulbrinter.



12634/3/02 REV 3 ZAC/akz 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II    EL

Γερµανία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισµών

δηµοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν αέριο ή θερµότητα ή

εκµεταλλεύονται γενικό δίκτυο παροχής δυνάµει του άρθρου 2 (3) του Νόµου über die

Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως

τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεµβρίου 2001

Ελλάς

- Η «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε.», η οποία µεταφέρει και διανέµει

αέριο δυνάµει του νόµου 2364/95, όπως τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 2528/97, 2593/98

και 2773/99 .

Ισπανία

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.
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- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla � La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.
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Γαλλία

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, που µεταφέρει αέριο

- Gaz de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάµει του Νόµου αριθ. 46-628 της

8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l�électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί

- Φορείς, που διανέµουν ηλεκτρισµό και τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του Νόµου

αριθ.°46-628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l�électricité et du gaz, όπως

έχει τροποποιηθεί

- Compagnie française du méthane, που µεταφέρει αέριο

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέµουν θερµότητα

Ιρλανδία

- Bord Gáis Éireann

- Άλλοι φορείς µε άδεια να αναλαµβάνουν δραστηριότητα διανοµής ή διαβίβασης φυσικού

αερίου από την Commission for Energy Regulation δυνάµει των διατάξεων των Gas Acts,

1976 ως 2002.

- Φορείς µε άδεια χορηγηθείσα βάσει του Electricity Regulation Act 1999, οι οποίοι ως

φορείς εκµετάλλευσης των «Combined Heat and Power Plants» δραστηριοποιούνται στη

διανοµή θερµότητας
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Ιταλία

- SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. και EDISON T. e S., που µεταφέρουν αέριο

- Φορείς που διανέµουν αέριο δυνάµει των διατάξεων του testo unico delle leggi

sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con

regio decreto της 15ης Οκτωβρίου 1925, αριθ. 2578 και του D.P.R. της 4ης Οκτωβρίου

1986, αριθ. 902.

- Φορείς που διανέµουν θερµότητα και οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 10 του Νόµου 308

της 29ης Μαΐου 1982 � Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia, l�esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili

diversi dagli idrocarburi.

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέµουν θερµότητα.

Λουξεµβούργο

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέµουν θερµότητα.
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Κάτω Χώρες

- Φορείς που παράγουν, µεταφέρουν ή διανέµουν αέριο δυνάµει αδείας (vergunning) που

χορηγείται από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάµει του Gemeentewet.

- Οργανισµοί τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης που παράγουν ή διανέµουν αέριο

δυνάµει των Gemeentewet και Provinciewet.

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που παράγουν ή διανέµουν

θερµότητα

Αυστρία

- Φορείς µε άδεια µεταφοράς ή διανοµής αερίου δυνάµει του Energiewirtschaftsgesetz,

dRGBl I S 1451/1935 ή του Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, στην εκάστοτε

ισχύουσα µορφή τους.

- Φορείς µε άδεια µεταφοράς ή διανοµής θερµότητας δυνάµει του Gewerbeordnung, BGBl.

Nr. 194/1994, στην εκάστοτε ισχύουσα µορφή του.
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Πορτογαλία

- Φορείς που µεταφέρουν ή διανέµουν αέριο βάσει του άρθρου 1 του Νοµοθετικού

∆ιατάγµατος αριθ.  8/2000, µε εξαίρεση την παράγραφο 3, σηµείο β), στοιχεία (ιι) και (ιιι)

αυτού του άρθρου.

Φινλανδία

- ∆ηµόσιοι ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι για την εκµετάλλευση δικτύου µεταφοράς φυσικού

αερίου ή για µεταφορά ή διανοµή φυσικού αερίου βάσει παραχώρησης δυνάµει του

κεφαλαίου 3(1) ή του κεφαλαίου 6(1) του maakaasumarkkinalain / naturgasmarknadslagen

(508/2000) και δηµοτικοί φορείς ή δηµόσιες επιχειρήσεις που παράγουν, µεταφέρουν ή

διανέµουν θερµότητα ή παρέχουν θερµότητα σε δίκτυα.

Σουηδία

- Φορείς που µεταφέρουν ή διανέµουν αέριο ή θερµότητα δυνάµει παραχώρησης σύµφωνα

µε τον lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
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Ηνωµένο Βασίλειο

- ∆ηµόσιος µεταφορέας αερίου, όπως ορίζεται στο τµήµα 7(1) της Gas Act 1986

- Πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως επιχειρηµατίας για την παροχή αερίου δυνάµει του άρθρου

8 του Gas (Northern Ireland) Order 1996

- Οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχει ή ασκεί την εκµετάλλευση σε σταθερό

δίκτυο ή που παρέχει ή θα παράσχει υπηρεσία στο κοινό όσον αφορά την παραγωγή,

µεταφορά ή διανοµή θερµότητας

- Πρόσωπο µε άδεια δυνάµει του τµήµατος 6(1)(a) της περί ηλεκτρισµού Πράξης του 1989,

και του οποίου η άδεια περιλαµβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο τµήµα 10(3) της

εν λόγω Πράξης

- The Northern Ireland Housing Executive

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ή ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Βέλγιο

- SA Electrabel / NV Electrabel

- ∆ήµοι και Κοινότητες ή οι ενώσεις τους, για το µέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους.

- SA Société de Production d�Electricité / NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

∆ανία

- Φορείς που παράγουν ή µεταφέρουν ηλεκτρισµό µε βάση άδεια που χορηγήθηκε σύµφωνα

µε την παρ. 10 του lov om elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου

2001.

- Φορείς που µεταφέρουν ηλεκτρισµό σύµφωνα µε άδεια δυνάµει της παρ. 19 του lov om

elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου 2001.

- Φορείς που αναλαµβάνουν την ευθύνη για το σύστηµα βάσει αδείας δυνάµει της παρ. 27

του lov om elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου 2001.
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Γερµανία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισµών

δηµοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ηλεκτρισµό σε άλλες

επιχειρήσεις ή ασκούν την εκµετάλλευση γενικού δικτύου παροχής δυνάµει του άρθρου

2(3) του Νόµου über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της

24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεµβρίου 2001

Ελλάς

- Η «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε µε το Νόµο

1468/1950 περί ιδρύσεως της ∆ΕΗ και λειτουργεί σύµφωνα µε το Νόµο 2773/1999 και το

Προεδρικό ∆ιάταγµα 333/1999.

- Η εταιρεία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή

∆ΕΣΜΗΕ», η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του Νόµου 2773/1999 µε το

Προεδρικό ∆ιάταγµα 328/2000 (ΦΕΚ 268).

Ισπανία

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en

virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de

desarrollo.
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Γαλλία

- Électricité de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάµει του Νόµου αριθ. 46-628 της

8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l�électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί

- Οι φορείς διανοµής ηλεκτρισµού τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του Νόµου αριθ. 46-

628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l�électricité et du gaz, όπως έχει

τροποποιηθεί

- Compagnie nationale du Rhône

Ιρλανδία

- Tο Electricity Supply Board

- ESB Independent Energy [ESBIE � παροχή ηλεκτρισµού]

- Synergen Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισµού]

- Viridian Energy Supply Ltd. [παροχή ηλεκτρισµού]

- Huntstown Power Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισµού]

- Bord Gáis Éireann [παροχή ηλεκτρισµού]

- Προµηθευτές και παραγωγοί ηλεκτρισµού στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δυνάµει της

Electricity Regulation Act 1999
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Ιταλία

- Εταιρίες του Gruppo Enel µε άδεια παραγωγής, διαβίβασης και διανοµής ηλεκτρισµού,

κατά την έννοια του νοµοθετικού διατάγµατος της 16ης Μαρτίου 1999, αριθ. 79, όπως

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε εν συνεχεία.

- Άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάµει του νοµοθετικού

διατάγµατος αριθ. 79 της 16ης Μαρτίου 1999.

Λουξεµβούργο

- Compagnie grand-ducale d�électricité de Luxembourg (CEGEDEL), που παράγει ή

διανέµει ενέργεια δυνάµει της Convention du 11 novembre 1927 concernant

l�établissement et l�exploitation des réseaux de distribution d�énergie électrique dans le

Grand-Duché du Luxembourg, που εγκρίθηκε µε το Νόµο της 4ης Ιανουαρίου 1928.

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι επιφορτισµένοι µε τη µεταφορά ή διανοµή

ηλεκτρισµού.

- Société électrique de l�Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.
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Κάτω Χώρες

- Φορείς που διανέµουν ηλεκτρισµό βάσει άδειας (vergunning) χορηγηθείσας από τις

επαρχιακές αρχές δυνάµει του Provinciewet.

Αυστρία

- Φορείς εκµετάλλευσης ενός δικτύου διαβίβασης ή διανοµής δυνάµει του

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, στην εκάστοτε

ισχύουσα µορφή του, ή δυνάµει των Elektrizitätswirtschafts(wesen)των εννέα Länder.

Πορτογαλία

- ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

- Ο φορέας ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), ο οποίος συστάθηκε δυνάµει

του Decreto-Lei nº 182/95, της 27ης Ιουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε το Decreto-

Lei nº 56/97, της 14ης Μαρτίου 1997.

- Η EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), που λειτουργεί δυνάµει του

Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A, της 1ης Αυγούστου 1996.
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- Η EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), που λειτουργεί

δυνάµει του Decreto-Lei nº 99/91 και του Decreto-Lei nº 100/91, αµφοτέρων της

2ας Μαρτίου 1991.

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που παράγουν ηλεκτρισµό δυνάµει του Decreto-Lei nº 183/95, της

27ης Ιουλίου 1995, όπως τροποποιήθηκε µε το Decreto-Lei nº 56/97, της

14ης Μαρτίου 1997, και όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω µε το Decreto-Lei

nº 198/2000, της 24ης Αυγούστου 2000.

- Ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια του Decreto-Lei nº

189/88, της 27ης Μαΐου 1988, όπως τροποποιήθηκε µε τα Decretos-Lei nº 168/99,

της 18ης Μαΐου 1999, nº 313/95, της 24ης Νοεµβρίου 1995, nº 312/2001, της

10ης ∆εκεµβρίου 2001 και nº 339-C/2001, της 29ης ∆εκεµβρίου 2001.

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που µεταφέρουν ηλεκτρισµό δυνάµει του Decreto-Lei nº 185/95, της

27ης Ιουλίου 1995, όπως τροποποιήθηκε µε το Decreto-Lei nº 56/97, της

14ης Μαρτίου 1997.

- ∆ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που διανέµουν ηλεκτρισµό δυνάµει του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος

αριθ. 184/95 της 27ης Ιουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα

αριθ. 56/97 της 14ης Μαρτίου και του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος αριθ. 344-Β/82 της

1ης Σεπτεµβρίου, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα αριθ. 297/86 της

19ης Σεπτεµβρίου, το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα αριθ. 341/90 της 30ής Οκτωβρίου και

το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα αριθ. 17/92 της 5ης Φεβρουαρίου.
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Φινλανδία

- Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δηµόσιες επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισµό

καθώς και οι φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τη συντήρηση των δικτύων µεταφοράς ή

διανοµής ηλεκτρισµού ή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά ηλεκτρισµού ή για το

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει παραχώρησης δυνάµει του τµήµατος 4 ή 16 του

sähkömarkkinalakik / elmarknadslagen (386/1995).

Σουηδία

- Φορείς που µεταφέρουν ή διανέµουν ηλεκτρισµό βάσει παραχώρησης δυνάµει του

ellagen (1997:857).

Ηνωµένο Βασίλειο

- Πρόσωπο µε άδεια δυνάµει του τµήµατος 6 της περί ηλεκτρισµού πράξης του 1989

- Πρόσωπο µε άδεια δυνάµει του άρθρου 10(1) του περί ηλεκτρισµού διατάγµατος του 1992

(Βόρειος Ιρλανδία)

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ή ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ

Βέλγιο

- Aquinter

- ∆ήµοι και Κοινότητες και οι ενώσεις τους, για το µέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

∆ανία

- Οι φορείς ύδρευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του lovbekendtgørelse

nr. 130 om vandforsyning της 26ης Φεβρουαρίου 1999.

Γερµανία

- Φορείς που παράγουν ή διανέµουν ύδωρ δυνάµει των Eigenbetriebsverordnungen ή των

Eigenbetriebsgesetze των Länder (Kommunale Eigenbetriebe)

- Φορείς που παράγουν ή διανέµουν ύδωρ δυνάµει των Νόµων über die Kommunale

Gemeinschaftsarbeit ή Zusammenarbeit des Länder
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- Φορείς παραγωγής ύδατος που υπόκεινται στο Νόµο uber Wasser- und Bodenverbände της

12ης Φεβρουαρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 15 Μαΐου 2002

- Φορείς (Regiebetriebe) που παράγουν ή διανέµουν ύδωρ δυνάµει των Kommunalgesetze,

ιδίως δυνάµει των Gemeindeverordnungen των Länder

- Επιχειρήσεις που συστάθηκαν δυνάµει του Aktiengesetz της 6ης Σεπτεµβρίου 1965, όπως

τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Ιουλίου 2002, ή του GmbH-Gesetz της 20ής Μαΐου

1892, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 15 Ιουλίου 2002, ή έχουν τη νοµική µορφή

Kommanditgesellschaft, και που παράγουν ή διανέµουν ύδωρ µε βάση ειδική σύµβαση, η

οποία έχει συναφθεί µε περιφερειακές αρχές ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Ελλάς

- Η «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.∆.Α.Π.» ή

«Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.»). Το νοµικό καθεστώς της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920, του Ν. 2414/1996 και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Νόµου 1068/80

και τις διατάξεις του Νόµου 2744/1999.

- Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.») διέπεται

από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) και του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄).
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- Η «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»

(«∆ΕΥΑΜΒ»), η οποία λειτουργεί δυνάµει του Νόµου 890/1979.

- Οι «∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης», οι οποίες παράγουν ή διανέµουν

νερό δυνάµει του Νόµου 1069/80 της 23ης Αυγούστου 1980

- Οι «Σύνδεσµοι Ύδρευσης», οι οποίοι λειτουργούν δυνάµει του Π.∆. 410/1995, κατ�

εφαρµογή του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

- Οι «∆ήµοι και Κοινότητες», οι οποίοι λειτουργούν δυνάµει του Π.∆. 410/1995, κατ�

εφαρµογή του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

Ισπανία

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de

las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

(΄Αλλοι δηµόσιοι φορείς που έχουν συσταθεί ή εξαρτώνται από τις Αυτόνοµες Κοινότητες

και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι δρούν στον χώρο διανοµής

πόσιµου ύδατος).

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las

Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

(΄Αλλοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά

δικαιώµατα από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χώρο της διανοµής

πόσιµου ύδατος).
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Γαλλία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικές δηµόσιες επιχειρήσεις που ασκούν

δραστηριότητα παραγωγής ή διανοµής πόσιµου νερού.

Ιρλανδία

- Φορείς που ασκούν δραστηριότητα παραγωγής ή διανοµής πόσιµου νερού κατ� εφαρµογή

της Local Government [Sanitary Services] Act 1878 έως 1964.

Ιταλία

- Φορείς οι επιφορτισµένοι µε τα διάφορα στάδια της ύδρευσης, κατά την έννοια του testo

unico delle leggi sull�assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle

province που εγκρίθηκε µε τo R.D. της 15.10.1925, αριθ. 2578, του D.P.R. της 4.10.1986,

αριθ. 902, καθώς και του decreto legislativo της 18.8.2000, αριθ. 267, recante il testo unico

delle leggi sull�ordinamento degli enti locali, και ιδίως των άρθρων 112 έως 116.

- Ο φορέας Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, που συστάθηκε δυνάµει του R.D.L της

19ης Οκτωβρίου 1919, αριθ. 2060.

- Ο φορέας Ente Acquedotti Siciliani, που συστάθηκε δυνάµει των Leggi regionali της 4ης

Σεπτεµβρίου 1979, αριθ. 2/2 και της 9ης Αυγούστου 1980, αριθ. 81.

- Ο φορέας Ente Sardo Acquedotti e Fognature που συστάθηκε δυνάµει του Νόµου αριθ. 9

της 5ης Ιουλίου 1963.
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Λουξεµβούργο

- Υπηρεσίες των τοπικών αρχών επιφορτισµένες µε την ύδρευση.

- Ενώσεις δήµων και κοινοτήτων επιφορτισµένες µε την παραγωγή ή διανοµή ύδατος που

συστάθηκαν δυνάµει του Νόµου της 23.2.2001 concernant la création des syndicats de

communes όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Νόµο της 23ης ∆εκεµβρίου

1958 και το Νόµο της 29ης Ιουλίου 1981 καθώς και δυνάµει του Νόµου της 31.7.1962

ayant pour objet le renforcement de l�alimentation en eau potable du grand-duché du

Luxembourg à partir du réservoir d�Esch-sur-Sûre.

Κάτω Χώρες

- Φορείς που παράγουν ή διανέµουν ύδωρ δυνάµει του Waterleidingwet.

Αυστρία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Gemeinden) και ενώσεις των οργανισµών τοπικής

αυτοδιοίκησης (Gemeindeverbände) που παράγουν, µεταφέρουν ή διανέµουν πόσιµο ύδωρ

και έχουν συσταθεί δυνάµει των Wasserversorgungsgesetze των εννέα Länder.
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Πορτογαλία

- ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - επιχειρήσεις όπου το κράτος ή άλλοι δηµόσιοι φορείς

συνεργάζονται µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατέχοντας όµως την πλειοψηφία των µετοχών,

σύµφωνα µε το Decreto-Lei 379/93 της 5ης Νοεµβρίου 1993. Επιτρέπεται και η άµεση

διοίκηση από το Κράτος.

- ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ � ∆ήµοι/κοινότητες, ενώσεις δήµων/κοινοτήτων,

δηµοτικοποιηµένες υπηρεσίες, επιχειρήσεις µε κεφάλαιο εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία

δηµόσιο, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το Decreto-Lei 379/93 της 5ης Νοεµβρίου

1993 και µε το Νόµο αριθ. 58/98 της 18ης Αυγούστου 1998.

Φινλανδία

- Επιχειρήσεις ύδρευσης κατά την έννοια του άρθρου 3 του σχετικού Νόµου (vesihuoltolain,

(119/2001) / lagen om vattentjänster, 119/2001)

Σουηδία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και δηµοτικές επιχειρήσεις που παράγουν, µεταφέρουν ή

διανέµουν πόσιµο ύδωρ κατ� εφαρµογή του Νόµου (1970:244) om allmänna vatten- och

avloppsanläggningar.
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Ηνωµένο Βασίλειο

- Εταιρίες, που έχουν ορισθεί ως εργολάβοι υδρεύσεως (water undertaker) ή αποχετεύσεως

(sewerage undertaker) δυνάµει της Water Industry Act του 1991.

- Οργανισµοί υδρεύσεως και αποχετεύσεως (water and sewerage authorities), που έχουν

συσταθεί δυνάµει του άρθρου 62 της Πράξης 1994 της τοπικής Κυβέρνησης (Σκωτία)

- Department for Regional Development(Β. Ιρλανδία)

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Βέλγιο

- Société nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische

Spoorwegen

∆ανία

- Danske Statsbaner

- Φορείς δυνάµει του Νόµου αριθ. 1317 της 20ης ∆εκεµβρίου 2000 om amtskommunernes

overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

Γερµανία

- Deutsche Bahn AG.

- Άλλες επιχειρήσεις παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών στο κοινό δυνάµει του άρθρου 2

παρ. 1 του Allgemeinen Eisenbahngesetz της 27ης ∆εκεµβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε

τελευταία στις 21 Ιουνίου 2002.



12634/3/02 REV 3 ZAC/akz 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II    EL

Ελλάς

- Ο «Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), δυνάµει του ν. 2671/98

- «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» δυνάµει του ν. 2366/95

Ισπανία

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.
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Γαλλία

- Société nationale des chemins de fer français και άλλα σιδηροδροµικά δίκτυα ανοικτά στο

κοινό, που αναφέρονται στο «Loid�orientation des transports intérieurs� αριθ. 82-1153 της

30ής ∆εκεµβρίου 1982, τίτλος II, κεφάλαιο 1

- Réseau ferré de France, δηµόσιος φορέας που ιδρύθηκε δυνάµει του νόµου 97-135 της

13ης Φεβρουαρίου 1997

Ιρλανδία

- Iarnród Éireann [Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

Ιταλία

- Ferrovie dello Stato S. p. a.

- Trenitalia S. p. a.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες στο κοινό και

λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάµει του άρθρου 10 του Regio Decreto αριθ. 1447

της 9ης Μαΐου 1912 περί εγκρίσεως του testo unico delle disposizioni di legge per le

ferrovie concesse dall�Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
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- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από

το κράτος δυνάµει ειδικών νόµων, όπως του titolo XI, Capo II, Sezione 1 του Regio

Decreto αριθ. 1447 της 9ης Μαΐου 1912 περί εγκρίσεως του testo unico delle disposizioni

di legge per le ferrovie concesse all�industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli

automobili.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες στο κοινό

βάσει παραχώρησης δυνάµει του άρθρου 4 του legge αριθ. 410 της 14ης Ιουνίου 1949 -

Concorso dello Stato per la riattivazione del pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες στο κοινό

βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας δυνάµει του άρθρου 14 του legge  αριθ. 1221 της 2ας

Αυγούστου 1952 - Provvedimenti per l�esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre

linee di trasporto in regime di concessione.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µεταφοράς βάσει

παραχώρησης δυνάµει των άρθρων 8 και 9 του decreto legislativo αριθ. 422 της 19ης

Νοεµβρίου 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in

materia di trasporto pubblico locale, a norma dell�articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo

1997, n. 59 � όπως τροποποιήθηκε από το decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e

dall�art. 45 della legge 1°agosto 2002, n. 166.

Λουξεµβούργο

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Κάτω Χώρες

- Συµβαλλόµενοι φορείς στον τοµέα των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.

Αυστρία

- Österreichische Bundesbahnen,

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH,

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µεταφοράς

δυνάµει του Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, στην εκάστοτε ισχύουσα µορφή του.

Πορτογαλία

- CP � Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., δυνάµει του Ν.∆. αριθ. 109/77, της 23ης

Μαρτίου 1997,

- REFER, E.P., δυνάµει του Ν.∆. αριθ. 104/97, της 29ης Απριλίου 1997,

- RAVE, S.A, δυνάµει του Ν.∆. αριθ. 323-H/2000, της 19ης ∆εκεµβρίου 2000,
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- Fertagus, S.A, δυνάµει του Ν.∆. αριθ. 189-B/99, της 2ας Ιουνίου 1999,

- Metro do Porto, S.A, δυνάµει του Decreto-Lei αριθ. 394-A/98, της 15ης ∆εκεµβρίου1998,

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. αριθ. 261/2001, της 26ης Σεπτεµβρίου 2001,

- Normetro, S.A, δυνάµει του Decreto-Lei αριθ. 394-A/98, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, όπως

τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. αριθ. 261/2001, της 26ης Σεπτεµβρίου 2001,

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, δυνάµει του Decreto-Lei αριθ. 15/95, της

8ης Φεβρουαρίου 1995,

- Metro do Mondego,S.A, δυνάµει του Decreto-Lei αριθ. 10/2002, της 24ης Ιανουαρίου

2002,

- Metro Transportes do Sul, S.A, δυνάµει του Decreto-Lei αριθ. 337/99, της 24ης

Αυγούστου 1999,

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης

που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών, δυνάµει του Lei αριθ. 159/99, της 14ης Σεπτεµβρίου

1999,

- ∆ηµόσιες αρχές και δηµόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών

µεταφορών, δυνάµει του Lei αριθ. 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990,

- Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών δυνάµει του

Lei αριθ. 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά

δικαιώµατα.
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Φινλανδία

- VR Osakeyhtiö / VR Aktiebolag

Σουηδία

- ∆ηµόσιοι φορείς που παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες µεταφορών σύµφωνα µε το

förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar και το lagen (1990:1157) om

järnvägssäkerhet.

- Περιφερειακοί και τοπικοί δηµόσιοι φορείς που εξασφαλίζουν τις περιφερειακές ή τοπικές

σιδηροδροµικές επικοινωνίες δυνάµει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv

persontrafik.

- Ιδιωτικοί φορείς εκµετάλλευσης σιδηροδρόµων δυνάµει έγκρισης που χορηγείται βάσει

του förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, όταν η εν λόγω έγκριση είναι

σύµφωνη µε το άρθρο 2 (3) της οδηγίας.

Ηνωµένο Βασίλειο

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ

ΑΣΤΙΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Βέλγιο

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles / Maatschappij voor intercommunaal

Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport και οι εταιρίες εκµετάλλευσης των γραµµών της

(TEC Liège�Verviers, TEC Namur�Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi,

TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων
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∆ανία

- Danske Statsbaner

- Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µε λεωφορείο (almindelige rutekørsel) βάσει

εξουσιοδότησης δυνάµει του lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel, της 22ας

∆εκεµβρίου 1999.

Γερµανία

- Επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό µεταφορικές υπηρεσίες µικρών αποστάσεων

δυνάµει του Personenbeförderungsgesetz της 21ης Μαρτίου 1961, όπως τροποποιήθηκε

τελευταία στις 21 Αυγούστου 2002.

Ελλάς

- Τα «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.»),

που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του ν.δ. 768/1970 (Α΄ 273), ν.588/1977 (Α΄ 148) και

του ν.2669/1998 (Α΄ 283).

- Οι «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών � Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.»), που ιδρύθηκαν και

λειτουργούν βάσει του νόµου 352/1976 (Α΄ 147) και του ν.2669/1998 (Α΄ 283).
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- Ο «Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.»), που ιδρύθηκε και

λειτουργεί βάσει του ν.2175/1993 (Α΄ 211) και του ν.2669/1998 (Α΄ 283)

- Η «Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), που ιδρύθηκε και λειτουργεί

βάσει του ν.2175/1993 (Α΄ 211) και του ν.2669/1998 (Α΄ 283)

- Το «Αττικό Μετρό Α.Ε.», που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του ν.1955/1991

- Ο «Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), που ιδρύθηκε και

λειτουργεί βάσει του διατάγµατος 3721/1957, του ν.δ.716/1970 και των ν.866/79 και

2898/2001 (Α΄ 71)

- Το «Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), που λειτουργεί δυνάµει του

ν.2963/2001 (Α΄ 268)

- Οι «∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», µε την επωνυµία «ΡΟ∆Α» και

«∆ΕΑΣ ΚΩ», αντίστοιχα, που λειτουργούν δυνάµει του ν.2963/2001 (Α΄ 268)

Ισπανία

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δηµόσιων αστικών µεταφορών σύµφωνα µε τον Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en

su caso.

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δηµόσιων µεταφορών µε λεωφορείο σύµφωνα µε τη

disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los

Transportes Terrestres.
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Γαλλία

- Αναθέτοντες φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό δυνάµει του άρθρου 7-

II του �Loi d�orientation des transports intérieurs� αριθ. 82-1153 της 30ής ∆εκεµβρίου

1982

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français και

άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών βάσει αδείας χορηγηθείσας από το

Syndicat des transports d�Ile-de-France, δυνάµει του διατάγµατος αριθ. 59-151 της

7ης Ιανουαρίου 1959, όπως τροποποιήθηκε, και των εκτελεστικών διαταγµάτων της

σχετικά µε την οργάνωση των µεταφορών επιβατών στην περιφέρεια Ile-de-France

- Réseau ferré de France, δηµόσιος οργανισµός που ιδρύθηκε µε το Νόµο 97-135 της

13ης Φεβρουαρίου 1997

Ιρλανδία

- Iarnród Éireann [Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas [Dublin Light Rail]

- Bus Éireann [Irish Bus]

- Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό δυνάµει της τροποποιηµένης Road

Transport Act 1932
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Ιταλία

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό µέσω

σιδηροδρόµων, αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων, τραµ, τρόλεϊ ή λεωφορείων ή

διαχειρίζονται τις σχετικές υποδοµές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Περιλαµβάνουν για παράδειγµα :

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό βάσει

παραχώρησης δυνάµει του legge αριθ. 1822 της 28ης Σεπτεµβρίου 1939 - Disciplina degli

autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di

concessione all�industria privata) - άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του decreto

del Presidente della Repubblica αριθ. 771 της 28ης Ιουνίου 1955.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό κατά την

έννοια του άρθρου 1 (4) ή (15) του regio decreto αριθ. 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925 -

Approvazione del testo unico della legge sull�assunzione diretta dei pubblici servizi da parte

dei comuni e delle province.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό κατά την

έννοια του decreto legislativo αριθ. 422 της 19ης Νοεµβρίου 1997 - Conferimento alle regioni

ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma

dell�articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 � όπως τροποποιήθηκε µε το decreto

legislativo αριθ. 400 της 20ής Σεπτεµβρίου 1999, και το άρθρο 45 του legge αριθ. 166 της

1ης Αυγούστου 2002.
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- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό κατά την

έννοια του άρθρου 113 του testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali, που

εγκρίθηκε µε το Νόµο της 18ης Αυγούστου 2000, αριθ. 267 - και τροποποιήθηκε µε το άρθρο

35 του Νόµου της 28ης ∆εκεµβρίου 2001, αριθ. 448.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης κατά την έννοια του

άρθρου 242 ή 256 του regio decreto αριθ. 1447 της 9΅.5.1912, περί εγκρίσεως του testo unico

delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all�industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili.

- Φορείς, εταιρίες, επιχειρήσεις και οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν βάσει

παραχώρησης δυνάµει του άρθρου 4 του Νόµου αριθ. 410 της 14.6.1949 - Concorso dello

Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάµει του άρθρου

14 του Νόµου αριθ. 1221 της 2.8.1952 - Provvedimenti per l�esercizio ed il potenziamento di

ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Λουξεµβούργο

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d�Esch-sur-Alzette (TICE).

- Οι επιχειρήσεις λεωφορείων που λειτουργούν δυνάµει του règlement grand-ducal της

3.2.1978 concernant les conditions d�octroi des autorisations d�établissement et d�exploitation

des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.
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Κάτω Χώρες

- Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες µεταφορών δυνάµει του κεφαλαίου ΙΙ

(Openbaar Vervoer) του Wet Personenvervoer.

Αυστρία

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών και έχουν συσταθεί δυνάµει του

Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε, ή του Kraftfahrliniengesetz,

BGBl. I Nr. 203/1999, όπως τροποποιήθηκε.

Πορτογαλία

- Metropolitano de Lisboa, E.P., δυνάµει του Decreto - Lei 439/78, της 30ής ∆εκεµβρίου

1978,

- Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις

της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυνάµει του Lei nº 58/98, της 18ης Αυγούστου 1998, που

παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών δυνάµει του Lei 159/99, της 14ης Σεπτεµβρίου 1999,

- ∆ηµόσιες αρχές και δηµόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών

µεταφορών, δυνάµει του Lei 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990,
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- Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών, δυνάµει του

Lei 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα,

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό, δυνάµει του άρθρου 98 του

Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272, της 31ης ∆εκεµβρίου

1948),

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό, δυνάµει του Lei nº 688/73, της

21ης ∆εκεµβρίου 1973,

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό, δυνάµει του Decreto - Lei

nº 38144, της 31ης ∆εκεµβρίου 1950.

Φινλανδία

- Φορείς που παρέχουν τακτικές υπηρεσίες µεταφορών µε πούλµαν, βάσει ειδικής ή

αποκλειστικής άδειας, δυνάµει του luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annet un lain

(343/1991)/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) και οργανισµοί και

δηµόσιες επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης στον τοµέα των µεταφορών που παρέχουν

υπηρεσίες µεταφορών στο κοινό µε λεωφορείο, τραµ ή υπόγειο σιδηρόδροµο, ή διατηρούν

δίκτυο για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον τοµέα των µεταφορών.
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Σουηδία

- Φορείς εκµετάλλευσης αστικών υπηρεσιών σιδηροδρόµου ή τραµ δυνάµει του lagen

(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om

järnvägssäkerhet.

- ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εκµετάλλευσης υπηρεσιών τρόλεϊ ή λεωφορείου δυνάµει του

lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Ηνωµένο Βασίλειο

- London Regional Transport.

- London Underground Limited.

- Transport for London.

- Θυγατρική επιχείρηση του Transport for London κατά την έννοια του τµήµατος 424(1) της

Πράξης περί Greater London Authority του 1999.

- Strathclyde Passenger Transport Executive.

- Greater Manchester Passenger Transport Executive.

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive.
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- Brighton Borough Council.

- South Yorkshire Passenger Transport Executive.

- South Yorkshire Supertram Limited.

- Blackpool Transport Services Limited.

- Conwy County Borough Council.

- Πρόσωπο που παρέχει London local service, όπως ορίζεται στο τµήµα 179(1) της Πράξης

περί Greater London Authority του 1999 (υπηρεσία µε λεωφορείο), δυνάµει συµφωνίας που

έχει συνάψει µε την Transport for London, δυνάµει του τµήµατος 156(2) της εν λόγω Πράξης

ή κατ� εφαρµογή συµφωνίας θυγατρικής µεταφορών κατά τον ορισµό του τµήµατος 169 της

ιδίας Πράξης.

- Northern Ireland Transport Holding Company.

- Πρόσωπο που διαθέτει άδεια παροχής οδικών υπηρεσιών δυνάµει του τµήµατος 4(1) της περί

µεταφορών Πράξης (Northern Ireland) 1967, που του επιτρέπει να παρέχει τακτικές

υπηρεσίες κατά την έννοια αυτής της άδειας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΓΙΟ
De Post/La Poste
∆ΑΝΙΑ
Post Danmark, πρβ. lov nr. 569 om Post Danmark A/S της 6/6/2002.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
-
ΕΛΛΑΣ
Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ. που ιδρύθηκαν µε το ν.δ.496/70 και λειτουργεί µε βάση το νόµο
2668/98 (ELTA)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Correos y Telégrafos, S.A.
ΓΑΛΛΙΑ
La Poste
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
An Post
ΙΤΑΛΙΑ
Poste Italiane SpA.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
-
ΑΥΣΤΡΙΑ
Österreichische Post AG
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
CTT � Correios de Portugal
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
-
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
-

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ

Βέλγιο

-

∆ανία

- Φορείς κατά την έννοια των εξής νόµων :

lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 της 11ης Ιουνίου 2002.

- lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 της 1ης Μαΐου 1979.

Γερµανία

- Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980

Ελλάς

- «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», δυνάµει του νόµου υπ� αριθ. 2593/98 για την αναδιοργάνωση

της ∆.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες

διατάξεις .
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Ισπανία

� BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

� Cambria Europe, Inc.

� CNWL oil (España), S.A.

� Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

� Conoco limited.

� Eastern España, S.A.

� Enagas, S.A.

� España Canadá resources Inc.

� Fugro � Geoteam, S.A.

� Galioil, S.A.

� Hope petróleos, S.A.

� Locs oil compay of Spain, S.A.

� Medusa oil Ltd.

� Muphy Spain oil company

� Onempm España, S.A.

� Petroleum oil & gas España, S.A.

� Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

� Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

� Taurus petroleum, AN.

� Teredo oil limited

� Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

� Wintersahll, AG

� YCI España, L.C.

� ΄Αλλοι φορείς που δρούν δυνάµει του Νόµου 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

hidrocarburos y su normativa de desarrollo.
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Γαλλία

- Φορείς επιφορτισµένοι µε την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου δυνάµει του

Code minier και των εκτελεστικών κειµένων, ιδίως του ∆ιατάγµατος αριθ. 95-427 της

19/4/1995

Ιρλανδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (authorisation, license, permit ή concession)

αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάµει των εξής νοµικών διατάξεων:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
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Ιταλία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (autorizzazione, permesso, licenza ή concessione)

αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου ή υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου

δυνάµει των εξής νοµικών πράξεων :

- legge 10 febbraio 1953, n. 136

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613

- legge 9 gennaio 1991, n. 9

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625

- legge 26 aprile 1974, n. 170, που τροποποιήθηκε µε το decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164.

Λουξεµβούργο

-

Κάτω Χώρες

- Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (1η Ιανουαρίου 2003)
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Αυστρία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου

σύµφωνα µε τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως ισχύει εκάστοτε.

Πορτογαλία

- Decreto-Lei nº 109/94, της 26ης Απριλίου και Portaria nº 790/94, της 5ης Σεπτεµβρίου

- Decreto-Lei nº 82/94, της 24ης Αυγούστου και Despacho nº A-87/94, της 17ης

Ιανουαρίου.

Φινλανδία

-

Σουηδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου

δυνάµει παραχώρησης σύµφωνα µε τον minerallagen (1991:45) ή άδεια σύµφωνα µε το

lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ηνωµένο Βασίλειο

- Πρόσωπα που ενεργούν δυνάµει άδειας που έχει χορηγηθεί ή ισχύει σαν να είχε χορηγηθεί

σύµφωνα µε την Petroleum του 1998

- Πρόσωπα µε άδεια χορηγηθείσα σύµφωνα µε την Petroleum (Production) Act (Northern

Ireland) του 1964

________________________



12634/3/02 REV 3 ZAC/akz 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ DG C II    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Βέλγιο

-

∆ανία

- Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιµα δυνάµει του

lovbekendtgørelse nr. 569 της 30ής Ιουνίου 1997.

Γερµανία

- Επιχειρήσεις αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίµων κατά την

έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980

Ελλάς

- Η «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού», που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα ή άλλα

στερεά καύσιµα δυνάµει του µεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε µε τον

Νόµο της 27ης Απριλίου 1976.
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Ισπανία

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.
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- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- ΄Αλλοι φορείς που δρούν δυνάµει του Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su

normativa de desarrollo.
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Γαλλία

- Φορείς επιφορτισµένοι µε την αναζήτηση και άντληση γαιανθράκων ή άλλων στερεών

καυσίµων δυνάµει του Code minier και των εκτελεστικών κειµένων, ιδίως του

διατάγµατος αριθ. 95-427 της 19ης Απριλίου 1995

Ιρλανδία

- Bord na Mona plc., που έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει της Turf Development Act,

1946έωςo 1998.

Ιταλία

- Carbosulcis s.p.a.

Λουξεµβούργο

-

Κάτω Χώρες

-

Αυστρία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων

στερεών καυσίµων σύµφωνα µε τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως

ισχύει εκάστοτε.
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Πορτογαλία

- Empresa Nacional de Urânio.

Φινλανδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών

καυσίµων σύµφωνα µε τον laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta / lagn

om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Σουηδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών

καυσίµων βάσει παραχώρησης σύµφωνα µε τον minerallagen (1991:45) ή τον

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ή άδεια σύµφωνα µε τον lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln.

Ηνωµένο Βασίλειο

- Κάθε φορέας µε άδεια κατά την έννοια της Coal Industry Act του 1994

- Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Πρόσωπα που ενεργούν βάσει άδειας αναζήτησης κοιτασµάτων, µεταλλευτικής µίσθωσης

ή άδειας εξόρυξης (prospecting licence, mining lease, mining licence ή mining

permission), όπως ορίζονται στο τµήµα 57 §1 της Mineral Development Act (Northern

Ireland) του 1969

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ TΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ,

ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΄Η ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Βέλγιο

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l�Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles / Gewestelijk Vennootschap van de Haven van

Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

∆ανία

- Οι λιµένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του lov nr. 326 της 28ης Μαΐου 1999 om

havne.
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Γερµανία

- Θαλάσσιοι λιµένες που ανήκουν εν όλω ή εν µέρει σε τοπικές ή περιφερειακές αρχές

(Länder, Kreise, Gemeinden).

- Οι λιµένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που υπάγονται στο Hafenordnung δυνάµει του

Wassergesetzen των Länder.

Ελλάς

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Π. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2688/99

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία» («Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2688/99

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Α. Α.Ε.»), δυνάµει

του ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), δυνάµει

του ν.2932/01
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- Ο «Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Πατρών Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Ο «Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»), δυνάµει του

ν.2932/01

- Άλλοι λιµένες , που διέπονται από το Π.∆. 649/ 1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία

και διοικητικός έλεγχος λιµένων).
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Ισπανία

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería � Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol � San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias,

Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
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Γαλλία

- Ο φορέας Port autonome de Paris, που συστάθηκε δυνάµει του Νόµου αριθ. 68-917 της

24ης Οκτωβρίου 1968 relative au port autonome de Paris

- Ο φορέας Port autonome de Strasbourg, που συστάθηκε δυνάµει της Convention du 20 mai

1923 entre l�État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de

Strasbourg et à l�exécution de travaux d�extension de ce port, όπως επικυρώθηκε µε τον

Νόµο της 26ης Απριλίου 1924.

- Οι αυτόνοµοι λιµένες που λειτουργούν δυνάµει των διατάξεων των άρθρων L. 111-1 και

επόµενα του Code des ports maritimes

- Οι µη αυτόνοµοι λιµένες που λειτουργούν δυνάµει των άρθρων R. 121-1 και επόµενα του

Code des ports maritimes

- Οι λιµένες που διευθύνονται από περιφερειακούς ή νοµαρχιακούς διοικητικούς

οργανισµούς ή λειτουργούν δυνάµει παραχώρησης χορηγηθείσας από περιφερειακούς ή

νοµαρχιακούς οργανισµούς, δυνάµει του άρθρου 6 του Νόµου αριθ. 83-663 du 22 juillet

1983 περί συµπληρώσεων του Νόµου αριθ. 83-8 της 7ης Ιανουαρίου 1983 relative à la

répartition des compétences entre les communes, les départements et l�État

- Voies navigables de France, δηµόσιος οργανισµός που υπόκειται στις διατάξεις του

άρθρου 124 του Νόµου αριθ. 90-1168 της 29.12.1990, όπως έχει τροποποιηθεί.
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Ιρλανδία

- Οι λιµένες που λειτουργούν δυνάµει των Harbours Acts 1946 - 2000

- Ο λιµένας του Rosslare Harbour που λειτουργεί δυνάµει των Fishguard and Rosslare

Railways and Harbours Acts 1899.

Ιταλία

- Οι κρατικοί και λοιποί λιµένες που διευθύνονται από λιµεναρχεία (Capitanerie di Porto),

δυνάµει του Codice della navigazione, regio decreto της 30ής Μαρτίου 1942, n. 327.

- Οι αυτόνοµοι λιµένες που διοικούνται από φορείς συσταθέντες δυνάµει του άρθρου 19 του

Codice della navigazione, regio decreto της 30ής Μαρτίου 1942, n. 327.

Λουξεµβούργο

- Ο φορέας Port de Mertert, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάµει του Νόµου της 22ας

Ιουλίου 1963 relative à l�aménagement et à l�exploitation d�un port fluvial sur la Moselle,

όπως έχει τροποποιηθεί.
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Κάτω Χώρες

- Αναθέτοντες φορείς στον τοµέα των εγκαταστάσεων των θαλασσίων λιµένων, λιµένων

εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερµατικών σταθµών.

Αυστρία

- Λιµένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που ανήκουν, εν όλω ή εν µέρει, σε Länder και/ή

Gemeinden.

Πορτογαλία

- APDL � Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, δυνάµει του Decreto - Lei

nº 335/98, της 3ης Νοεµβρίου 1998,

- APL � Administração do Porto de Lisboa, S.A, δυνάµει του Decreto - Lei nº 336/98, της

3ης Νοεµβρίου de 1998,

- APS � Administração do Porto de Sines, S.A, δυνάµει του Decreto - Lei nº 337/98, της

3ης Νοεµβρίου de 1998,

- APSS � Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, δυνάµει του Decreto - Lei

nº 338/98, της 3ης Νοεµβρίου de 1998,
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- APA � Administração do Porto de Aveiro, S.A, δυνάµει του Decreto - Lei nº 339/98, της

3ης Νοεµβρίου de 1998,

- IPN � Instituto Portuário do Norte, δυνάµει του Decreto - Lei nº 242/99, της 28ης Ιουνίου

1999,

- ICP � Instituto Portuário do Centro, δυνάµει του Decreto - Lei nº 243/99, της 28ης Ιουνίου

1999,

- IPS � Instituto Portuário do Sul, δυνάµει του Decreto - Lei nº 244/99, της 28ης Ιουνίου

1999,

- IDN � Instituto da Navegabilidade do Douro, δυνάµει του Decreto - Lei nº 138-A/97, της

3ης Ιουνίου 1997.

Φινλανδία

- Λιµένες που λειτουργούν δυνάµει του laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja

liikennemaksuista / lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976)

και λιµένες που έχουν συσταθεί βάσει αδείας δυνάµει του τµήµατος 3 του laki yksityisistä

yleisistä satamista / lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

- Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal

(∆ιοικητικό Συµβούλιο του διαύλου Saima)
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Σουηδία

- Εγκαταστάσεις λιµένων και τερµατικών σταθµών σύµφωνα µε τον lagen (1983:293) om

inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn και το

förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Ηνωµένο Βασίλειο

- Οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιµοποιεί µια γεωγραφική περιοχή µε σκοπό

την παροχή εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιµένα, λιµένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή

άλλου τερµατικού σταθµού σε µεταφορικές επιχειρήσεις θαλάσσιες ή του εσωτερικού

πλωτού δικτύου

- Λιµενική αρχή, κατά την έννοια του τµήµατος 57 της Harbours Act του 1964

- British Waterways Board

- Λιµενική αρχή, όπως ορίζεται στο τµήµα 38(1) της Harbours Act (Northern Ireland) του

1970

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Βέλγιο

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l�Aéroport de Bierset

∆ανία

- Οι αερολιµένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης σύµφωνα µε την § 55, stk. 1 του lov om

luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 της 13ης Ιουνίου 2001.

Γερµανία

- Οι αερολιµένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 38, Παρ. 2, αριθ. 1 του Luftverkehrs-

Zulassungs-Ordnung της 19ης Ιουνίου 1964, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21

Αυγούστου 2002.
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Ελλάς

- Η «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), λειτουργούσα δυνάµει του ν.δ.714/70,

όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.1340/83, η οργάνωση της οποίας καθορίζεται δυνάµει του

Π.∆..56/89, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα

- Η εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών» στα Σπάτα, λειτουργούσα δυνάµει του

ν.2338/95 «Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας

στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» έγκριση

περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)».

- Οι «Φορείς ∆ιαχείρισης» σύµφωνα µε το Π.∆.158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός,

οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση πολιτικών αερολιµένων από φυσικά

πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

(ΦΕΚ Α 137)

Ισπανία

- ∆ηµόσιος φορέας Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
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Γαλλία

- Αερολιµένες που διοικούνται από δηµόσιους οργανισµούς δυνάµει των άρθρων L.251-1,

L.260-1 και L.270-1 του Code de l�aviation civile

- Αερολιµένες που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από το κράτος δυνάµει

του άρθρου R.223-2 του Code de l�aviation civile

- Αερολιµένες που λειτουργούν δυνάµει ενός νοµαρχιακού διατάγµατος portant autorisation

d�occupation temporaire

- Αερολιµένες που έχουν ιδρυθεί από δηµόσια αρχή και αποτελούν αντικείµενο σύµβασης,

όπως προβλέπεται στο άρθρο L. 221-1 του Code de l�aviation civile

Ιρλανδία

- Οι αερολιµένες του ∆ουβλίνου, Κορκ και Shannon που διευθύνονται από τον φορέα Aer

Rianta � Irish Airports.

- Οι αερολιµένες που λειτουργούν βάσει άδειας δηµόσιας ωφελείας που χορηγήθηκε

δυνάµει της Irish Aviation Authority Act 1993, όπως τροποποιήθηκε µε την Air Navigation

and Transport (Amendment) Act, 1998, και στους οποίους οι προγραµµατισµένες

αεροπορικές υπηρεσίες εκτελούνται από αεροσκάφη δηµόσιας µεταφοράς επιβατών,

ταχυδροµείου ή φορτίου.
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Ιταλία

- AAAVTAG.

- Φορείς διαχείρισης που έχουν συσταθεί µε ειδικούς νόµους.

- Φορείς που διαχειρίζονται αερολιµενικές εγκαταστάσεις βάσει παραχώρησης

χορηγηθείσας δυνάµει του άρθρου 694 του Codice della navigazione, Regio Decreto, της

30ής Μαρτίου 1942, n.327.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Λουξεµβούργο

- Aéroport du Findel.

Κάτω Χώρες

- Αερολιµένες που λειτουργούν δυνάµει των άρθρων 18 και επόµενα του Luchtvaartwet.
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